


رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق وزارة الثقافة العراقية ل�سنة 2021 - 1459
BP80.F36 M8 2021

مبارك، رحيم حسين--مؤلف.
معالم سيرة الزهراء عليها السالم / تأليف رحيم حسين مبارك -- الطبعة األولى. -- كربالء، العراق: العتبة 
 1442  /  2021 والبحوث،  الدراسات  شعبة  والثقافية،  الفكرية  الشؤون  قسم  املقدسة،  الحسينية 

للهجرة.
)شعبة   ،)268 والثقافية؛  الفكرية  الشؤون  )قسم   ،)912 ؛  املقدسة  الحسينية  )العتبة   -- مجلد.   2

الدراسات والبحوث ؛ 198(.
يتضمن مراجع ببليوغرافية

ردمك: 978-9922-655-01-7
1. فاطمة الزهراء )سالم هللا عليها(، 8 قبل الهجرة - 11 للهجرة. --سيرة 2. أهل بيت الرسول عليهم السالم 
الفكرية  الشؤون  قسم  العراق(،  )كربالء،  املقدسة  الحسينية  العتبة  أ.  اإلمامية(—تراجم.  )الشيعة 

والثقافية، شعبة الدراسات والبحوث – جهة مصدرة ب. العنوان

متت الفهر�سة قبل الن�سر يف �سعبة نظم املعلومات التابعة لق�سم ال�سوؤون الفكرية والثقافية 
يف العتبة احل�سينية املقد�سة.





وحدة الدراسات التخصصية

يف اإلمام الحسني عليه السالم

هوية الكتاب

عنوان الكتاب: معامل سرية الزهراء اجلزء األول.

املؤلف: رحيم حسني مبارك.

النارش: العتبة احلسينية املقدسة.

املطبعة: دار الوارث.

عدد النسخ: 500.

سنة الطبع: 2021 م - 1442 هـ.

الطبعة: األوىل.

مكان الطبع: العراق / كربالء املقدسة.

التصميم واإلخراج الفني: عبد الصاحب رضا صادق.



5

ب •
كتا

 ال
 

يد
ن 

 بي
•

بني يدي الكتاب

بسم اهلل الرمحن الرحيم

اإلبراهيمية،  والساللة  اهلاشمية  الدوحة  من  امرأة  السالم  عليها  الزهراء  فاطمة 
تعاىل منزلة؛ وترعرعت  األنبياء والرسل وأفضُلهم حمتدًا وأقرهبم إىل اهلل  أنجبها خاتُم 
أحضان  يف  وكربت  املالئكة،  َهينمة  وتسمع  النبوة  عطر  تتنّسم  النبوي  البيت  مهد  يف 
امرأة آمنت برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وعاضدته وآزرته، ورضعت من ثدي  أّول 
اإليامن والتقوى، فبلغت شأوًا مل تبلغه امرأٌة قّط من األّولني وال تطمع يف إدراكه امرأة 
من اآلخرين؛ فهي امرأة كانت لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ابنًة ال كالبنات، فقد كانت 
بعطفها ورعايتها إىل األُّم الرؤوم أقرَب منها إىل البنت. وكانت لويّص رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله أمري املؤمنني عليهم السالم زوجًة وفية صابرة مضحية، آزرته يف مراحل 
حياته الرشيفة ودافعْت عن واليته وإمامته، حتى انتهى هبا األمر إىل تقديم حياهتا الغالية 
كادت  التي  اهلوة  من  ة  األمَّ إنقاذ  عىل  وحرصًا  الوالية،  عن  الدفاع  ِمرتاس  يف  النفيسة 

ترتّدى فيها بعد حادثة السقيفة املشؤومة.

فاطمة عليها السالم جممع الكامالت، مثال اإلنسان الكامل وجتّل اسم اهلل األعظم يف 
عامل الوجود. فاطمة مثال الكامل واجلامل الذي خلع عليه الربُّ الودود رداًء برشيًا، فلاّم 

هُ َأحْسَنُ الَْخالِقِنيَ﴾.  جتىل للبرشية قال تعاىل عن خلقه ﴿تَبَارََك اللَّ

املكدودة، ال يصفها حّق  القارص وأذهاننا  السالم فوق حدود وصفنا  فاطمة عليها 
وصفها إالّ الذي أنجبها ورّباها، حيث يقول يف وصفها: »لو كان احُلسن شخصًا، لكان 
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فاطمة! بل هي أعظم!! إنَّ فاطمة ابنتي خري أهل األرض عنرصًا ورشفًا وكرمًا«.

تعاىل وغضبه،  أن تكون حمورًا لرضا اهلل  بمنزلة  امرأة - سواها - حظيْت  أّي  ُترى 
بحيث يرىض تبارك وتعاىل لرضاها ويغضب لغضبها؟! أّي امرأة يف الوجود افتخر هبا 

أبوها خاتُم الرسل صىل اهلل عليه وآله وساّمها »أّم أبيها« وقال عنها »فِداها أبوها«؟

وأشعاره  مناشداته  يف  السالم  عليه  األوصياء  خاتم  زوُجها  هبا  افتخر  زوجة  وأّي 
افتخر هبا أوالُدها  أمٍّ  املعروفة، بحيث عّد زواَجه منها يف مصاف أعظم مناقبه؟! وأّي 
األئمة اهلداة املعصومون، حتى قالوا يف علّو شأهنا »نحن حّجة اهلل عىل اخللق، وجّدُتنا 

فاطمة حّجة اهلل علينا«؟! 

مقدمه  لرتاب  أرواحنا  املنتظر  املهدي  البرشية  منجي  ظهور  يرتّقب  كله  العامل  إنَّ 
ويف  الكريمة،  دولته  يف  للعيش  تطّلع  ويف  املباركة،  إلطاللته  هلفة  يف  واملؤمنون  الفداء، 
التأّس بسريته الرشيفة، لكّن خاتم األولياء واألئمة عليه السالم يقول: »يل يف ابنة رسول 

اهلل أسوٌة حسنة«! 

َعلِموا  الناس لو  بــ»إنَّ  بيان  البيت عليهم السالم بأجىل  أئمة أهل  لنا  ولقد أوضح 
حدود  يف   - تفصيلّيًا  نتعّرف  مل  وما  املعرفة.  فرع  املتابعة  ألّن  الّتبعونا«؛  كالمنا  حماسَن 
دام  وما  الرشيفة؟!  آثارهم  واقتفاء  متابعتهم  لنا  فأّنى  املعصومني،  حياة  عىل   - الوسع 
)هنج احلياة اإلسالمية( يمثل اليوم أحد حماور االهتامم الكبري ألصحاب الفكر واملعرفة، 
فإنَّ سرية وهنج املعصومني عليهم السالم املبنّيتني عىل أساس التعاليم اإلسالمّية األصيلة 
املسلمني. ومن هنا جاءت  الالئق حلياة  النهج األفضل  بيان  الطريق يف  ستكون مفتاح 
فكرة تأليف هذا الكتاب، من أجل بيان معامل من سرية الزهراء عليها السالم ومالمح من 
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هنجها وسلوكها، ألجل أن يتأّسى املؤمنون عمومًا واملؤمنات خصوصًا بسرية الزهراء 
عليها السالم، واضعني نصَب أعيننا أهّنا حمور احلق وميزان رضا اهلل تعاىل، وأهّنا بضعة 
من رسول اهلل تعاىل التي عّدها جزءًا ال يتجزأ منه، بحيث عّد فِعَلها فعَل نفسه الرشيفة يف 
قّصة أيب لبابة الشهرية - وقد أوردناها يف طيات الكتاب - فتكون سريهُتا عليها السالم 
عىل  والسري  بسنّتها  االستنان  املؤمنني  عىل  لِزامًا  ويكون  نفسها،  تعاىل  اهلل  رسول  سرية 

هدهيا تبعًا لألمر اإلهلي ﴿مَا َآتَاُكمُ الرَّسُوُل َفُخُذوهُ وَمَا نَهَاُكمْ عَنْهُ َفانَْتهُوا﴾. 

لقد شاءت اإلرادة اإلهلية أن حتوز ذرية نبينا الكريم صىل اهلل عليه وآله قصب السبق 
عىل ذراري األنبياء واملرسلني، بل فاقت يف الفضل واملنزلة األنبياء واألوصياء واألولياء، 
وأضحت هادية للخواص والعوام من األولني واآلخرين. وكان لسيدتنا فاطمة الزهراء 
لقَب  واستحقاق  جدارة  عن  نالت  بحيث  الشأن،  هذا  يف  خاصة  منزلة  السالم  عليها 
ًا ألئمة  )سّيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين(، وأضحت زوجة سيد األوصياء وأمَّ

أهل البيت عليهم السالم.

لقد سطعت شخصية الزهراء فاطمة عليها السالم يف برهة زمنية قصرية - مل يقّدر 
باقية راسخة  تزال  آثارها ال  الظالم، لكن  الغارقة يف  البرش  أن تطول - عىل نفوس  هلا 
ال تزول إالّ بزوال هذا الوجود، ومن هنا صار لزامًا أن نتعّرف عىل العظمة الوجودية 

لفاطمة الزهراء عليها السالم وأبعاد حياهتا.

حياة  تفاصيل  تدوين   - عن  تغافل  أو   - التاريخ  أغفل  فقد  األسف،  شديد  ومع 
الوجودية وسريهتا ومالمح  أبعادها  بيان  الطاهرة ألسباب خمتلفة، فتعرس  البضعة  هذه 
شخصّيتها عىل املستويني الفردي واالجتامعي. ومع ذلك، يمكن التدقيق يف الروايات 

املحدودة املوجودة بعناية مضاعفة الستكشاف تلك األبعاد واملالمح.
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وقد أفدنا يف هذا املجال من املصادر األصيلة يف التاريخ والسرية والفقه اإلسالمّي، 
وقد راجعنا وأفدنا من عدد كبري من املؤلفات التي دّونت يف حياة هذه السّيدة اجلليلة 

سالم اهلل عليها وسريهتا العطرة باللغتني العربية والفارسّية.

الفتالوي  عل  الشيخ  لسامحة  والتقدير  الشكر  بوافر  أتقدم  أن  املجال  هذا  يف  وأوّد 
تعاىل  اهلل  وأغنته، جزاه  الكتاب  أثرت  التي  القّيمة  وإبدائه مالحظاته  الكتاب  ملراجعته 

خريًا، وحرشه مع موالته الزهراء عليها السالم. 

والسري عىل  املبارك  أثرها  باقتفاء  علينا  يمّن  أن  تعاىل - وهو خري مسؤول -  نسأله 
هنجها النرّي، وأن يرزقنا شفاعتها وشفاعة أبيها وبعلها وبنيها يوم ال ينفع ماٌل وال بنون، 

إنَّه أرحم الرمحني، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

رحيم حسني مبارك

النجف األرشف

اخلامس عرش من شهر رمضان املبارك

لسنة 1436 هجرية
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معامل �سرية الزهراء عليها ال�سالم

من دأب املناهج الفكرية حني تولد أن تسعى يف كسب اهتامم عامة الناس وتأييدهم، 
وتوّظف هلذا الغرض خمتلف السبل والوسائل، وصوالً إىل حتقيق أهداف تلك املناهج. 
ومّلا كان املنهج اإلسالمي )املعتمد عىل القرآن الكريم( مستندًا يف معارفه وأفكاره عىل 
الفطرة اإلنسانية القويمة، فإنَّه سيكون ممكن التطبيق بصورة مثالية بالنسبة لألشخاص 
املعصوم وحده سيكون  فإّن  ُأخرى  وبعبارة  وقلبًا سلياًم،  فطرة سليمة  يمتلكون  الذين 
النظرية  تسعى  التي  للصورة  الكامل  واملصداق  احلي  املثال  جتسيد  عىل  القادر  هو 
تقديم  إىل  اإلسالمي  املنهج  وقد سعى  املسلم.  الفرد  إىل حتقيقها يف  اإلسالمي  والنهج 
نامذج بارزة وصور مرشقة للمؤمنني الذين بلغوا درجات سامية نتيجة التزامهم باملنهج 
اإلسالمي، من أجل أن يكونوا قدوة لسواهم؛ كام سعى يف الوقت نفسه إىل تقديم نامذج 
بارزة للكافرين الذين انحطوا إىل أسفل الدركات نتيجة مواجهتهم للنظرية اإلسالمية 

وكفرهم هبا، من أجل أن ينفر الناس منهم وجيتنبوا سريهتم. 

الراسخني يف عقيدهتم،  للمؤمنني  آياته صورًا  الكريم يف كثري من  القرآن  قّدم  ولقد 
من الذين حفظوا إيامهنم يف أحلك الظروف ومل ينحرفوا عن الرصاط القويم قيد شعرة؛ 
صورًا  الكريم  القرآن  يف  شاهدنا  وقد  ثناء.  أمجل  عليهم  وأثنى  املؤمنني  هؤالء  فامتدح 
بنت مزاحم  ابنة عمران، وآسية  ُأممهن، كمريم  املثل األعىل يف اإليامن يف  لنساء رضبن 
امرأة فرعون، وأمِّ النبي موسى عليه السالم، وأخته، وبنات النبي شعيب عليه السالم 

اللوايت كّن قدوة لنساء عرصهّن.
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العاملني  نساء  سيدة  فاطمة  كشخصية  عظيمة  شخصيات  أن   - املقابل  يف   - ونجد 
ترى  يا  فلامذا  والدراسة،  التعريف  من  هبا  يليق  ما  تنل  ومل  جمهولة  بقيت  السالم  عليها 

بقيت شخصية سيدة نساء العاملني عليها السالم جمهولة؟

بعمق  إليها  النظر  عدم  جمهولة:  العظيمة  الشخصية  هذه  مثل  بقاء  أسباب  من  لعّل 
يكشف عن أبعاد شخصيتها، فالنظرة السطحية األُحادّية إىل شخصّيتها سالم اهلل عليها 
التطرق  أمُر عدم  إليهام  عليها، يضاف  اهلل  إىل حياهتا سالم  املحضة  التارخيّية  النظرة  أو 
أبعاد  يف  التحقيق  وعدم  التعليمّية  واملناهج  املدرسية  الكتب  يف  وشخصيتها  حياهتا  إىل 
مهّمة  آثار  وجود  وعدم  ندر،  ما  إالّ  واملحققني  واملؤلفني  املفكرين  قبل  من  شخصيتها 
مطبوعة تتحّدث عن شخصّيتها عىل نحو تفصيّل، هذه األسباب وأمثاهلا أّدت متعاضدًة 
ة اإلسالمّية - والنساء بخاّصة - من  إىل جمهولّية هذه الشخصية املهمة، وحرمت األمَّ
والُقرب  الفضل  درجات  يف  الذروة  بلغت  التي  األُسوة  املرأة  هذه  معامل  عىل  التعّرف 

اإلهلّي، بحيث جعلها اهلل تعاىل سيدة نساء العاملني وسيدة نساء أهل اجلنّة. 
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�سرورة التعرف اإىل �سخ�سّية الزهراء عليها ال�سالم يف ع�سرنا احلا�سر:

البحث يف شخصية الزهراء عليها السالم يمثل بحثًا عن شخصية امرأة أوفت خالل 
حياهتا القصرية املبتورة بأدوار مهمة متعّددة يف التاريخ اإلسالمي، بحيث أضحت كّل 
لنا ولألجيال  تارخيها اجلهادّي احلافل مصدر دروس وِعرب غنّية  صفحة من صفحات 
القادمة، فالزهراء عليها السالم مل ختتّص بعرصها فحسب، بل كانت ُأسوة خالدة لكّل 
العصور واألزمنة. يضاف إىل ذلك أّن البحث يف شخصية الزهراء عليها السالم جيّسد 
بحثًا عن )األُّم( التي هي منشأ إصالح املجتمع،كام أنَّ البحث يف شخصية الزهراء عليها 
احللول  إجياد  يف  مهاًم  عاماًل  سيكون  املباركة  حياهتا  وجوانب  تفاصيل  وبيان  السالم 
التي تصارع  املعارصة  الشباب يف جمتمعاتنا  منها  يعاين  التي  املشاكل  لكثري من  الناجعة 
فإّن  كّله  العقائدي، وفوق ذلك  االنحالل األخالقي واالنحراف  يف مواجهة موجات 
للرسالة  تعّرف عىل اإلسالم ودراسة  السالم هو يف حقيقته  عليها  فاطمة  التعّرف عىل 

اإلهلّية اخلامتة.

وحتتاج الفتاة املسلمة واملرأة املسلمة اليوم إىل مثل أعىل تقتفي أثره وتسري عىل هنجه 
يف حياهتا التي تتطلع فيها إىل أن تكون امرأة صاحلة ناجحة، تسهم يف احلياة االجتامعية 
أعينها  نصب  واضعة  احلياة،  جماالت  يف  العلمي  التقدم  مراحل  وتطوي  فاعاًل  إسهامًا 
عىل  التعّرف  إىل  املسلمة  الفتاة  حتتاج  وتعاىل.  تبارك  اهلل  مرضاة  وهي  الكربى  الغاية 
هلا  أعدته  الذي  الكبري  الدور  استكشاف  وإىل  امللتزمة،  األنثوية  الشخصية  مقّومات 
الرشيعة الغّراء كي تقوم به باعتبار إمكاناهتا وقابلياهتا، وإىل معرفة حدود اإلطار الذي 



12

الم - الجزء األول
س

سيرة الزهراء عليها ال
معالم 

ا يف سعيها الدائب لكسب مهارات احلياة  يتوّجب عليها التحّرك ضمنه، كي تضمن أهنَّ
ودرجات الرقي العلمي والفكري ال تبتعد عن الرصاط السوي الذي رسمه هلا خالقها 
ا - يف املقابل - يف التزامها بحدود الرشيعة السمحة ال تضّيع فرصة للتقدم  احلكيم، وأهنَّ
والتطّور العلمي تتوّصل من خالهلا إىل حتقيق قناعاهتا يف احلياة الكريمة، وإىل املسامهة يف 

بناء حياة أفضل لزوجها وأبنائها وجمتمعها.

كام حتتاج املرأة املسلمة اليوم إىل التعّرف بشكل أفضل عىل األنموذج األمثل للمرأة 
املسلمة يف حركتها داخل بيتها وخارجه، إذ يتوجب عليها أن تدرك عىل نحو تفصيل 
كيف تتعامل مع زوجها معاملة صحيحة ُترضيه وتريض اخلالق تبارك وتعاىل، وكيف 
وكيف  وآخرته؛  ُدنياه  عىل  العون  نِعم  له  تكون  وكيف  تفاصيلها،  بكل  حياته  تشاركه 
تتعامل مع أطفاهلا الذين ُينتظر منها إعدادهم ليكونوا رجال املستقبل وبناته الصاحلني. 

حتتاج املرأة املسلمة أن تتعّرف كيف عاشت سيدة النساء عليها السالم حياهتا بكل 
دقائقها، وكيف ترّصفت يف زمن املحنة واملحارصة يف شعب أيب طالب، وكيف تعاملت 
دعاها  حتى  الرؤوف،  األمِّ  حنان  عن  فعّوضته   - واملرسلني  األنبياء  خاتم   - أبيها  مع 
صباها  فرتة  يف  السالم  عليها  املرضّية  الزهراء  عاشت  كيف  ترى  أن  وإىل  ألبيها؛  ًا  أمَّ
وشباهبا؟ وكيف تعاملت مع خالقها جّبار الساموات واألرضني حتى باهى هبا مالئكته 
وأخدمها إّياهم؟ وكيف رّبت أطفاهلا يف بيت تفيض بالبساطة أركانه وأرجاؤه، وكيف 
زرعت فيهم نفوسًا أبية كبرية فكان كل واحد منهم كوكبًا المعًا يف سامء اإلنسانية إىل 
يوم القيامة. كيف سكنت الزهراء عليها السالم بيتها الصغري املتواضع بإمكاناته املادية، 
السامي بمعنوّياته، ونفخت فيه من روحها وأفاضت عليه من عنايتها فجعلته - وهو 
البيت البسيط - يشمخ عىل بيوت الدنيا بالعبادة واإليثار واملحّبة والتضحية. بىل إذن اهلل 
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تعاىل لبيتها أن ُيرفع وُيذكر فيه اسُمه، واستثنى باب بيتها - الذي هوجم يف فرتة مظلمة 
الحقة - من أن ُيسّد وُيعزل عن مسجد رسول اهلل، بينام أمر - يف املقابل - بسّد أبواب 

كل البيوت التي كانت تتطاول يف البناء واإلمكانات، وتتباهى بُأمور الرفاهية الدنيوية.

حرّي بصغارنا وأطفالنا أن يتعرفوا منذ نعومة أظفارهم عىل هذه الشخصية النموذجية 
ولو بقدر ما تتسع له أذهاهنم وإدراكاهتم، وأن ُيشار هلم - ولو من ُبعد - إىل هذه املرأة 
البسيطة  املنّان أن هتبط من ذروة سامواته إىل هذه  الرب  التي شاءت هلا مشيئة  الكاملة 

لتكون حّجة عىل خلقه، وُأسوة لعباده املؤمنني، ومثاالً ُيتذى للعابدين والصاحلني. 

عىل   - أكرب  بدرجة   - يتعرفن  أن  اليوم  ونسائنا  لفتياتنا  الرضوري  بل  النافع،  ومن 
الشخصية النموذجية التي ُأريَد هلن السري عىل هدهيا، إذ ما مل حتصل املعرفة بدرجة جّيدة 
فقد ال تتحقق املتابعة بدرجة كافية، بل قد ال حتصل أصاًل، إذ كيف يتابع املرء شخصًا ال 

يعرف عنه إالَّ النزر اليسري اليسري.

ا  فاطمة عليها السالم أسوة لكّل امرأة ُوجدت منذ عرصها وإىل وقتنا احلارض، كام َأهنَّ
أسوة لكل امرأة ستوجد إىل قيام الساعة. وهي بطبيعة احلال ُأسوة كاملة للنساء اللوايت 
جيعلن نصب أعينهّن حفظ الرشف اإلنساين والدفاع عن التقوى والعفاف! فاطمة عليها 
السالم ُأسوة للمرأة اهلادفة ذات األهداف األصيلة التي تنمو يف ظّلها إنسانّية اإلنسان 
وتتأّصل إىل جانبها حياته التي يرضاها اهلل تعاىل. هي ُأسوة وقدوة يف التحّرر من أرس كّل 

رجس ومعصية، واالبتعاد عن كل مدعاة للعبودّية واألرس.

شموخ  زينة  إىل  االلتفات  بإمكاهنّن  أّن  يف  فريدة  دروسًا  النساء  أجيال  عّلمت  لقد 
والعقول يف طريق مرضاة  القلوب  ثابتة - ملخاطبة  أصيلة  كزينة  اهلّمة -  الروح وعلّو 
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اخلالق بدالً من االنغامس يف أرس زينة البدن الرخيصة السطحية.

أرشدت الزهراُء عليها السالم إىل أنَّ بإمكان النساء - يف موارد الرضورة - أن يعملن 
كيف  وعّلمتهّن  األجانب،  الرجال  إىل  بالنظر  أبصارهّن  يلّوثن  أن  دون  الرجال  أعامل 
يدافعن عن حقوقهّن وينهضن يف وجه الظامل الغاصب من دون أن يتعّرضن يف املقابل 

إىل ما ال يتالءم مع عّفتهّن وأصالتهّن.

التي  والفكرية  اإلسالمّية  املعارف  تبليغ  يف  ُأسوة  السالم  عليها  فاطمة  كانت  لقد 
حتملها إىل نساء العامل، ومل تتوّقف عن أداء هذه الرسالة إىل آخر يوم من حياهتا القصرية 

وانطفاء آخر شعلة يف مصباح وجودها الزاهر بأنوار العلم واملعرفة.  

ونالحظ يف هذا املجال أنَّ معظم املؤلفات التي ُأّلفت يف الزهراء فاطمة عليها السالم 
- عىل ِعظم فائدهتا وكرب قدرها - مل تتعّرض عىل نحو التفصيل لسرية هذه الشخصية 
للنساء  ُأسوة  تكون  أن  رهّبا  هلا  أراد  التي  املسلمة  النموذجية  املرأة  جتّسد  التي  الفريدة 
الدهر، بل هي ُأسوة للرجال املسلمني أيضًا يف حدود الشخصية  امتداد  املسلامت عىل 
حياة  لعرض  متواضعة  حماولة  الكتاب  هذا  ويمثل  واملرأة.  الرجل  بني  املشرتكة  العامة 
سيدة نساء العاملني عليها السالم يف مراحلها املختلفة، وبيان صور من سريهتا العطرة يف 
رفقة أبيها خاتم الرسل صىل اهلل عليه وآله يف مكة واملدينة، حيث كانت عليها السالم 
عليه  املؤمنني  أمري  بعلها  ثم سريهتا يف صحبة  وآله،  عليه  اهلل  القوي ألبيها صىل  السنَد 
الطافحة  وتضحياته  جهاده  مسرية  يف  وعاضدته  املباركة  حياته  شاركته  حيث  السالم 
بيتها  يف  وحياهتا  وزواجها  خطبتها  موضوع  عىل  األضواء  بعض  ألقينا  وقد  بالعطاء؛ 
وتربيتها أوالدها سالم اهلل عليهم أمجعني؛ وأوردنا ملحات مضيئة من صفاهتا احلميدة 
التي نزلت يف إطرائها آيات القرآن ترتى، والتي عرّب خاتم األنبياء صىل اهلل عليه وآله عن 
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إعجابه الشديد هبا قائاًل: »فاطمة بضعة منّي«، وأثار بعُضها تأّثره الشديد فبكى وقال: 
»إنَّ ابنتي لفي اخليل السوابق«.

آملني أن يظى موضوع الكتاب - وهو موسوعة حديثية مصّغرة عن الزهراء البتول 
عليها السالم - باهتامم أكرب ويكون موضوعًا لدراسات معّمقة تتناول اجلوانب الفردّية 
واالجتامعية هلذه الشخصية العظيمة التي كانت ألفضل األنبياء وخامتهم صىل اهلل عليه 
زوجة  السالم  عليه  وخامتهم  األوصياء  ألفضل  وكانت  بالبنت،  منها  باألمِّ  أشبه  وآله 
ًا وُقدوة؛ فضاًل عن شخصيتها الذاتية  وكفوًا، وكانت ألئمة أهل البيت عليهم السالم ُأمَّ

ومنزلتها الرفيعة كسيدة نساء العاملني. 

نا قد تناولنا هذه الشخصية العظيمة عىل حّد إدراكنا، ُمستهدين  وال يفوتنا أن نذكر أنَّ
وُمستنريين بكلامت أبيها وزوجها وأبنائها صلوات اهلل عليهم أمجعني، إذ عىل معرفتها 
دارت القرون األُوىل، فمن عرفها فقد أدرك ليلة القدر، وقد ُفطم اخللُق عن معرفتها، فال 

يعرفها حّق معرفتها إاّل خالقها وأبوها وبعلها الذي كان كفوًا هلا.





الف�صل الأول

ولدة الزهراء فاطمة عليها ال�سالم 
وت�سميتها وخ�سائ�سها
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ولدة برعاية اإلهّية

كانت ليلة ال تشبهها ليلة عىل مدى العصور والدهور؛ كان رسول اهلل صىل اهلل عليه 
بنفسه بعيدًا عن قومه وبني جلدته، رسول اختارته السامء بعناية ليكون  انفرد  وآله قد 
خاتم رسلها إىل أجيال البرش الذين عارصوه والذين سيأتون بعده! قد خشعت جدران 
بيت فاطمة بنت أسد )الذي اختاره العتكافه وعزلته( لسامع آهاته ومناجاته، وأعشبت 
أرضه من فيض دموعه؛ ال تراه إال راكعًا أو ساجدًا أو مسّبحًا مستغفرًا، قد أرشق ليُله 

بأنوار قيامه وأينع هناره بثامر ترّضعه وصيامه.

وهذه الليلة هي الليلة األربعون التي مرت عليه منذ أن جاءه أمني الوحي يف هيئته 
التي جاءه هبا يوم هبط عليه بالوحي أول مرة؛ وأصدر إليه أمرًا إهليًا عجيبًا: أن يعتزل 
أقرب الناس إليه وأحّبهم إىل نفسه، أن يعتزل من وقف إىل جانبه وصّدقه وآزره وواساه! 

ومهس يف ُأذنه باألمر اإلهلي: اعتزل خدجية أربعني صباحًا!! 

وهاهو يف الليلة األربعني يرتّقب أمر رّبه الذي مل يأنس إال بذكره، ومل يرُج إالّ إياه. 
إىل  بناظريه  ورنا  آن،  كل  تكتنفه  تعاىل  احلق  عناية  أنَّ  مطمئنًا  وقلبه  بعينيه  السامء  رمق 
نجومها التي ما برحت الليلة تومض يف جذل غامض أمامه، ومل يطل انتظاره، فقد هبط 
تتهيأ  أن  يأمرك  السالم وهو  يقرئك  العل األعىل  يا حممد!  بالبشارة:  الوحي  عليه أمني 

لُتحفته وحتيته! 

عظيمة  حتفة  أي  عليها؟!  اخللق  أكرم  به  تتحف  أن  السامء  قررت  الذي  ما  ترى! 
تستوجب هبوط أكرم مالئكة اهلل عىل أكرم خلق اهلل؟! 
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خزائن  يف  ما  بأنفس  واملرسلني  األنبياء  خاتم  تتحف  أن  الرب  عناية  شاءت  لقد 
الغيب: جوهرة فريدة يتجىل فيها اسم اهلل األعظم، وخملوقة حوراء إنسية تكون ُأسوة 
وسيدة جلميع نساء العاملني. يكفي يف بيان عصمتها وجالل خطرها أنَّ السامء رّصحت 
ألبيها بأنَّ اهلل يرىض لرضاها ويغضب لغضبها!! ويكفي يف التلويح بمنزلتها من أبيها أن 
ا أمُّ أبيها وهبجة قلبه وروحه التي بني جنبيه؛ وحسبنا يف بيان عظمة الذروة التي  نقول إهنَّ
ا كفء ألمري املؤمنني عل عليهام السالم،  تقف عليها أن ننّوه بام كشفت عنه السامء من أهنَّ
إذ )لوال عّل، ما كان لفاطمة كفء، آدم فام دونه(. لقد شاءت السامء أن متّن عىل هذه 
البسيطة برمز اللطف واحلسن واجلامل والكامل. لقد صاغت إرادُة الرّب الودود احلسَن 
ا فاطمة، وأهداها إىل خاتم أنبيائه  واجلامَل والكامَل فكان خملوقًة حوراء إنسية أسامها رهبُّ

ته خامتة األُمم لتكون سيدة نساء العاملني.  وإىل أمَّ

وحّث رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله اخلطى إىل بيت خدجية الوفية الصابرة ليبرّشها أنَّ 
رهّبا الودود قد أنعم عليها - جزاء إيامهنا وصربها ومؤازرهتا وتضحياهتا - بابنة مل تنجب 
أمٌّ قط مثلها، وأنَّ اخلالق تبارك وتعاىل أهداها أنيسًا ُيذهب وحشتها يف ليايل هجران نساء 

قريش هلا، ويقف إىل جانبها يف أيام مقاطعة قريش يف شعب أيب طالب.
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فاطمة عليها ال�سالم ح�سيلة عمر النبي وخديجة عليهما ال�سالم

يروي العالمة املجليس قصة محل خدجية بالزهراء فاطمة سالم اهلل عليهام، فيقول: بينا 
النبي صىل اهلل عليه وآله جالس باألبطح ومعه عامر بن يارس واملنذر بن الضحضاح وأبو 
بكر وعمر وعل بن أيب طالب والعباس بن عبد املطلب ومحزة بن عبد املطلب، إذ هبط 
عليه جربئيل عليه السالم يف صورته العظمى، قد نرش أجنحته حتى أخذت من املرشق إىل 
املغرب، فناداه: يا حممد العل األعىل يقرأ عليك السالم، وهو يأمرك أن تعتزل عن خدجية 

أربعني صباحًا، فشّق ذلك عىل النبي صىل اهلل عليه وآله، وكان هلا حمبًا، وهبا وامقًا.

قال: فأقام النبي صىل اهلل عليه وآله أربعني يومًا، يصوم النهار، ويقوم الليل، حتى إذا 
كان يف آخر أيامه تلك بعث إىل خدجية بعامر بن يارس وقال، قل هلا: يا خدجية ال تظني 
أنَّ انقطاعي عنك هجرة وال قىل، ولكنَّ ريب عز وجل أمرين بذلك لتنفذ أمره، فال تظني 
يا خدجية إال خريًا، فإنَّ اهلل عز وجل لُيباهي بك كرام مالئكته كّل يوم مرارًا، فإذا جنِّك 
أسد،  بنت  فاطمة  منزل  فإينِّ يف  فراشك،  الباب، وخذي مضجعك من  فأجيفي  الليل 
فجعلت خدجية حتزن يف كل يوم مرارًا لفقد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فلام كان يف 
كامل األربعني هبط جربئيل عليه السالم فقال: يا حممد العل األعىل يقرئك السالم، وهو 
يأمرَك أن تتأّهب لتحيته وحتفته، قال النبي صىل اهلل عليه وآله: يا جربئيل وما حتفة رب 

العاملني، وما حتّيته؟ قال: ال ِعلم يل. 

قال: فبينا النبي صىل اهلل عليه وآله كذلك إذ هبط ميكائيل ومعه طبق مغطى بمنديل 
سندس - أو قال: إستربق - فوضعه بني يدي النبي صىل اهلل عليه وآله، وأقبل جربئيل 



22

الم - الجزء األول
س

سيرة الزهراء عليها ال
معالم 

عليه السالم وقال: يا حممد يأمرك ربك أن جتعل الليلة إفطارك عىل هذا الطعام، فقال 
عل بن أيب طالب عليه السالم: كان النبي صىل اهلل عليه وآله إذ أراد أن يفطر أمرين أن 
أفتح الباب ملن يرد إىل اإلفطار، فلام كان يف تلك الليلة أقعدين النبي صىل اهلل عليه وآله 

 . عىل باب املنزل، وقال: يا بن أيب طالب إنَّه طعام حمّرم إال علَّ

قال عل عليه السالم: »فجلسُت عىل الباب وخال النبي صىل اهلل عليه وآله بالطعام، 
وآله  اهلل عليه  النبي صىل  فأكل  فإذا عذق من رطب وعنقود من عنب،  الطبق  وكشف 
منه شبعًا، ورشب من املاء ريًا، ومّد يده للغسل فأفاض املاء عليه جربئيل، وغسل يده 
ميكائيل، ومتندله إرسافيل، وارتفع فاضل الطعام مع اإلناء إىل السامء، ثم قام النبي صىل 
اهلل عليه وآله ليصيل فأقبل عليه جربئيل وقال: الصالة حمّرمة عليك يف وقتك حتى تأيت إىل 
منزل خدجية فتواقعها، فإنَّ اهلل عز وجل آىل عىل نفسه أن خيلق من ُصلبك يف هذه الليلة 

ذرية طيبة، فوثب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله إىل منزل خدجية«.

الليل  جنّني  إذا  فكان  الوحدة،  ألفُت  قد  »وكنت  عليها:  اهلل  رضوان  خدجية  قالت 
مصباحي،  وأطفأت  وردي،  وصّليت  بايب،  وغلقت  سرتي،  وأسجفت  رأيس،  غّطيت 
وآويت إىل فرايش، فلام كان يف تلك الليلة مل أكن بالنائمة وال باملنتبهة إذ جاء النبي صىل 
اهلل عليه وآله فقرع الباب، فناديت: من هذا الذي يقرع حلقة ال يقرعها إال حممد صىل اهلل 
عليه وآله؟ قالت خدجية: فنادى النبي صىل اهلل عليه وآله بعذوبة كالمه وحالوة منطقه: 

افتحي يا خدجية فإنِّ حممد«.

الباب،  وفتحت  وآله،  عليه  اهلل  صىل  بالنبي  مستبرشة  فرحة  »فقمت  خدجية:  قالت 
ودخل النبي املنزل، وكان صىل اهلل عليه وآله إذا دخل املنزل دعا باإلناء فتطّهر للصالة، 
ثم يقوم فيصيّل ركعتني يوجز فيهام، ثم يأوي إىل فراشه، فلام كان يف تلك الليلة مل يدُع 
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باإلناء، ومل يتأّهب بالصالة، غري أنَّه أخذ بعضدي وأقعدن عىل فراشه وداعبني ومازحني، 
وكان بيني وبينه ما يكون بني املرأة وبعلها، فال والذي سمك السامء وأنبع املاء، ما تباعد 

عني النبي صىل اهلل عليه وآله حتى حسست بثقل فاطمة يف بطني«)1(.

فاطمة ُخلقت من نور اهلل تعاىل قبل اأن يخلق الأر�ض وال�سماء

خلق اهلل تعاىل نبّيه الكريم صىل اهلل عليه وآله وأهَل بيته املطّهرين عليهم السالم من 
نوره تعاىل، فجعلهم أنوارًا حُتدق بعرشه، ثم خلع عليهم أردية برشّية فمّن علينا هبم، 
وجعلهم يف ُبيوت أذن اهللُ أن ُترفع وُيذكر فيها اسُمه. وهذا املعنى خيفى عىل البعض، 
ولذلك شاهدنا البعض يسأل من رسول اهلل )كيف تكون فاطمة حوراء إنسّية؟(، وقد 
وردت أحاديث كثرية تنّبه إىل هذا املعنى، وتوّضح حقيقة أنَّ اهلل تعاىل خلق الناس من 
وردت  كام  واحدة،  شجرة  من  املؤمنني  أمري  ووصّيه  املرسل  نبيَّه  وخلق  شّتى،  شجر 

أحاديث متكاثرة يف أنَّ أهل البيت عليهم السالم ال ُيقاس هبم أحد.

روى الصدوق يف معاين األخبار عن سدير الصرييف، عن أيب عبد اهلل، عن آبائه )عليهم 
السالم( قال: »قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: خلق نور فاطمة )عليها السالم( قبل أن 
خيلق األرض والسامء«، فقال بعض الناس: يا نبي اهلل، فليست هي إنسية؟ فقال: »فاطمة 
حوراء إنسية«؛ قالوا: يا نبي اهلل وكيف هي حوراء إنسية؟ قال: »خلقها اهلل عز وجل من 
نوره قبل أن خيلق آدم إذ كانت األرواح، فلام خلق اهلل عز وجل آدم ُعرضت عىل آدم«. 
قيل: يا نبي اهلل، وأين كانت فاطمة؟ قال: »كانت يف ُحّقة حتت ساق العرش«. قالوا: يا 
نبي اهلل، فام كان طعامها؟ قال: »التسبيح والتقديس والتهليل والتحميد، فلام خلق اهلل عز 

)1( بحار األنوار للمجليس 16: 78 - 80.
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وجل آدم وأخرجني من صلبه، وأحّب اهلل عز وجل أن خُيرجها من صلبي جعلها تفاحة 
يف اجلنة وأتان هبا جربئيل عليه السالم فقال يل: السالم عليك ورمحة اهلل وبركاته يا حممد! 
قلت: وعليك السالم ورمحة اهلل حبيبي جربئيل، فقال: يا حممد إنَّ ربك يقرئك السالم؛ 
قلت: منه السالم وإليه يعود السالم. قال: يا حممد إنَّ هذه تفاحة أهداها اهلل عز وجل 
إليك من اجلنة. فأخذهتا وضممُتها إىل صدري، قال: يا حممد يقول اهلل جل جالله: ُكلها! 
ففلقتها فرأيت نورًا ساطعًا وفزعت منه؛ فقال: يا حممد ما لك ال تأكل؟ ُكلها وال ختف 
النور للمنصورة يف السامء وهي يف األرض فاطمة؛ قلت: حبيبي جربئيل ومل  فإنَّ ذلك 
ا  ُسّميْت يف السامء املنصورة، ويف األرض فاطمة؟ قال: ُسّميت يف األرض فاطمة ألنَّ
وذلك  املنصورة«  السامء  يف  وهي  حبها،  عن  أعداؤها  وفطم  النار  من  شيعَتها  فطمْت 
يعني نرص  يشاء﴾)1(  ينصر من  اهلل  بنصر  املؤمنون  يفرح  اهلل عز وجل ﴿ويومئذ  قول 

ملحبيها.))( فاطمة 

أقول: ستأيت قريبًا رواية أنَّ الساموات السبع واألرضني السبع تزهر من نور الزهراء 
فاطمة عليها السالم.

ولدة الزهراء الطاهرة املطهرة عليها ال�سالم

عن  اهلل  عّوضها  فقد  هلا،  قريش  نساء  مقاطعة  السالم  عليها  املؤمنني  أمَّ  يرّض  مل 
أحاديثهّن حديث النسلة الطاهرة فاطمة، وشّتان بني حديثها وأحاديث نساء قريش! كام 
مل يرّض املؤمنة الصابرة خدجية أنَّ نساء قريش رفضن أن يكون هلن الرشف - وأّيام رشف 
- يف املسامهة واملساعدة يف والدة سّيدة نساء العاملني، فلقد عّوضها اهلل تعاىل عن تلك 

)1( سورة الروم: اآليتان 4 و5.
))( بحار األنوار 43: 5.
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النسوة سّيدات جليالت من نساء اجلنّة، ترّشفن بتقديم اخلدمة ألمِّ املؤمنني خدجية، ويف 
ملس ابنتها الطهرة املطّهرة وهدهدهتا، تلك النسلة امليمونة التي اختار اهلل تعاىل أن يكون 
امتداد نسل النبي صىل اهلل عليه وآله منها، وأن جيعل تعاىل أوالدها أئّمة هداة مهديني هم 

خلفاء اهلل يف أرضه.

هذه  أطّلت  فقد  بالبكاء،  الدنيا  إىل  جميئهم  يستهّلون  العاديون  األطفال  كان  وإذا 
وتبارشت  بنورها،  والتي أرشقت األرض  بوالدهتا،  برّش جربئيل  التي  املباركة  الوليدة 
والدهتا  أمر  توّلني  الاليت  النسوة  وأعلمت  بالشهادَتني،  فنطقت  بوالدهتا،  العني  احلور 
بأسامئهّن! وأعلمتهّن بأنَّ أباها هو سيد األنبياء، وأنَّ بعلها سيد األوصياء، وأنَّ ُولدها 
املؤمنة  السالم  عليها  خدجية  عىل  هبا  اهلل  أنعم  وليدة  من  هبا  فأكرم  األسباط!  سادة  هم 
الصابرة جزاء إيامهنا برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ومواساهتا له بنفسها وأمواهلا يف سبيل 

نرص دين اهلل وإعالء كلمة التوحيد!

عن املفضل بن عمر، قال: قلت أليب عبد اهلل الصادق عليه السالم: كيف كان والدة 
فاطمة عليها السالم؟ فقال: »نعم، إنَّ خدجية عليها السالم ملا تزّوج هبا رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله هجرهتا نسوة مكة، فكّن ال يدخلن عليها، وال يسّلمن عليها، وال يرتكن 
امرأة تدخل عليها، فاستوحشت خدجية عليها السالم لذلك، وكان جزعها وغمها حذرًا 

عليه صىل اهلل عليه وآله«.

فلام محلْت بفاطمة كانت عليها السالم حتّدثها من بطنها وتصرّبها، وكانت تكتم ذلك 
فسمع  يومًا  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  فدخل  وآله،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  من 
خدجية حتّدث فاطمة عليها السالم، فقال هلا: »يا خدجية، من حتّدثني؟« قالت: »اجلنني 
ا  ا ُأنثى، وأنَّ الذي يف بطني حيّدثني ويؤنسني«. قال: »يا خدجية، هذا جربئيل خيربن أنَّ
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النسلة الطاهرة امليمونة، وأنَّ اهلل تبارك وتعاىل سيجعل نسيل منها، وسيجعل من نسلها 
أئّمة، وجيعلهم خلفاءه يف أرضه بعد انقضاء وحيه«. فلم تزل خدجية عليها السالم عىل 
ذلك إىل أن حرضْت والدهُتا، فوّجهت إىل نساء قريش وبني هاشم: أن تعالني لتلني مني 
ما تل النساء من النساء، فأرسلن إليها: أنِت عصيتنا، ومل تقبل قولنا، وتزّوجِت حممدًا 

يتيم أيب طالب فقريًا ال مال له، فلسنا نجيء وال نل من أمرك شيئًا.

فاغتمت خدجية عليها السالم لذلك، فبينا هي كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة سمر 
ن من نساء بني هاشم، ففزعت منهن ملا رأهتن، فقالت إحداهن: ال حتزين يا  طوال، كأهنَّ
خدجية فإنَّا ُرسل ربك إليك، ونحن أخواتك، أنا سارة، وهذه آسية بنت مزاحم - وهي 
رفيقتك يف اجلنة - وهذه مريم بنت عمران، وهذه كلثوم ُأخت موسى بن عمران، بعثنا 
اهلل إليك لنل منك ما تل النساء من النساء، فجلست واحدة عن يمينها، وُأخرى عن 
يسارها، والثالثة بني يدهيا، والرابعة من خلفها، فوضعت فاطمة عليها السالم طاهرة 
مطّهرة، فلام سقطت إىل األرض أرشق منها النور حتى دخل بيوتات مكة، ومل يبق يف 
رشق األرض وال غرهبا موضع إال أرشق فيه ذلك النور. ودخل عرش من احلور العني 
كل واحدة منهن معها طست من اجلنة، وإبريق من اجلنة، ويف اإلبريق ماء من الكوثر، 
فتناولتها املرأة التي كانت بني يدهيا، فغسلتها بامء الكوثر، وأخرجت خرقَتني بيضاَوين 
أشد بياضًا من اللبن وأطيب ريًا من املسك والعنرب، فلّفتها بواحدة، وقنّعتها بالثانية، 
ثم استنطقتها فنطقت فاطمة عليها السالم بالشهادتني، وقالت: »أشهد أن ال إله إال اهلل، 
ثم  األسباط،  وُولدي سادة  األوصياء،  بعيل سيد  وأنَّ  األنبياء،  اهلل سيد  أيب رسول  وأنَّ 
وتبارشت  إليها،  يضحكن  وأقبلن  باسمها،  منهن  واحدة  كل  وسّمت  عليهن،  سّلمت 
السالم، وحدث يف  فاطمة عليها  بوالدة  بعضًا  السامء بعضهم  أهل  العني، وبرّش  احلور 
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السامء نوٌر زاهر مل تره املالئكة قبل ذلك«، وقالت النسوة: ُخذهيا يا خدجية طاهرة مطهرة 
فدّر  ثدهيا،  وألقمتها  مستبرشة،  فرحة  فتناولتها  نسلها،  ويف  فيها  بورك  ميمونة،  زكية 
عليها، فكانت فاطمة عليها السالم تنمى يف اليوم كام ينمى الصبي يف الشهر، وتنمى يف 

الشهر كام ينمى الصبي يف السنة.)1(

نور فاطمة عليها ال�سالم اإىل جنب عر�ض اهلل تعاىل

كان نور الزهراء عليها السالم حمدقًا بعرش اهلل تعاىل مع نور أبيها املرسل ونور بعلها 
نارص دين اهلل وويّص رسوله ونور ولدهيا احلسنني وأوالدها األئمة املعصومني عليهم 
عليه  اخلليل  إبراهيم  نظر  اهلل  سالم  عليهم  بيته  وأهل  النبي  أنوار  لفتت  وقد  السالم. 
السالم ملا كشف اهلل له عن برصه فعاين ملكوت الساموات، فاستفرس من رّبه تعاىل عن 
تلك األنوار، فأخربه اهلل عزَّ وجل عنها، وقيل له عن نور الزهراء عليها السالم: »هذا 
نور فاطمة عليها السالم، فطمْت حمّبيها من النار«! فهنيئًا ملحّبي بضعة رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله وريانته، فقد أدهشت أنواُر أهل البيت عليهم السالم - والزهراء منهم 
أمري  الزهراء:  أن يكون من شيعة زوج  رّبه  السالم، حتى سأل  إبراهيم اخلليل عليه   -

املؤمنني عليه السالم!

يروي العالمة املجليس عن تفسري حممد بن العباس بن ماهيار بسنده فيه إىل أيب بصري، 
قال: سأل جابر اجلعفي أبا عبد اهلل عليه السالم عن تفسري قوله عز وجل ﴿وإنّ من 
شيعته إلبراهيم﴾))( فقال: »إنَّ اهلل ملا خلق إبراهيم كشف له عن برصه، فنظر فرأى نورًا 
النور؟ فقال له: هذا نور حممد صىل اهلل عليه وآله  إىل جنب العرش فقال: إهلي ما هذا 

)1( أمايل الصدوق: ص690 )69 /ح1/947.
))( سورة الصافات: اآلية 81.
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نور  له هذا  فقيل  النور؟  إهلي وما هذا  فقال:  إىل جنبه،  نورًا  صفويت من خلقي. ورأى 
عيل بن أيب طالب عليه السالم نارص ديني؛ ورأى إىل جنبهم ثالثة أنوار، فقال: إهلي وما 
هذه األنوار؟ فقيل له: هذا نور فاطمة عليها السالم فطمْت حمّبيها من النار، ونور ولدهيا 
يا  قيل:  هبم؟  حّفوا  قد  تسعة  أنوارًا  وأرى  إهلي  فقال:  السالم؛  عليهام  واحلسني  احلسن 

إبراهيم هؤالء األئمة عليهم السالم من ولد عيل وفاطمة« - احلديث.)1(

فاطمة خملوقة من نور عظمة اهلل تعاىل

تستطع  ومل  بنورها،  الساموات واألرضون  فأضاءت  السالم  عليها  الزهراء  أرشقت 
لرهّبم ساجدين متسائلني عن  السالم، فخّروا  الزهراء عليها  نور  املالئكة حتّمل  أبصار 
حقيقة ُكنه ذلك النور الذي أغشى أبصارهم، فأخربهم اهلل تعاىل أنَّ ذلك النور من نوره 
عز وجل، وأنَّه سيخرج من ذلك النور أئمة هدى هيدون اخللق إىل رهّبم. فام أعظمك يا 
رّب! وما أكرمك! أن مننَت علينا بأّم األئمة اهلادة الذين اخرتهَتم عىل العاملني، وأنعمَت 

علينا بمحّبتها وواليتها! 

يروي جابر بن عبد اهلل، عن أيب جعفر عليه السالم، قال: »إنامَّ ُسّميت فاطمة الزهراء 
ألنَّ اهلل عز وجل خلقها من نور عظمته، فلام أرشقت أضاءت الساموات واألرض بضوء 
نورها، وغشت أبصار املالئكة وخّرت املالئكة )هلل( ساجدين، وقالوا: إهلنا وسيدنا، ما 
هذا النور؟ فأوحى اهلل إليهم: هذا نور من نوري، أسكنته يف سامئي، وخلقته من عظمتي، 
ُأخرجه من صلب نبي من أنبيائي أفّضله عىل مجيع األنبياء، وُأخرج من ذلك النور أئّمة 

يقومون بأمري، وهيدون إيّل خلقي، وأجعلهم خلفائي يف أريض«.))(
)1( بحار األنوار 36: 151؛ احلدائق النارضة 8: 171.

))( نوادر املعجزات، حممد بن جرير الطربي الشيعي: ص)8.
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لقد خلق اهلل تعاىل العرَش والساموات والشمس والقمر من نور حممد وعل واحلسن 
واحلسني صلوات اهلل عليهم، ثم أنَّه تعاىل ابتىل األرض بالظلمة حّتى اشتكت املالئكة، 
فأمر عّز وجّل أن يوضع من نور فاطمة يف قنديل ويعّلق عند العرش، فأزهرت الساموات 

واألرضون من نور فاطمة، فمن نورها الزاهر سّميت فاطمة بـ)الزهراء(! 

أجّل  فهو  اهلل،  رسول  نور  من  العرش  خلق  تعاىل  اهلل  أنَّ  عباس  ابن  رواية  يف  جاء 
من العرش؛ وخلق الساموات من نور عل، فعل أجّل من الساموات؛ وخلق القمر من 
نور احلسن، فاحلسن أجّل من القمر؛ وخلق الشمس من نور احلسني، فاحلسني خري من 
الشمس. ثم إنَّ اهلل تعاىل ابتىل األرض بالظلامت فلم تستطع املالئكة ذلك، فشكت إىل 
اهلل عز وجل، فقال عز وعال جلربئيل عليه السالم: ُخذ من نور فاطمة وضعه يف قنديل 
السبع  الساموات  فأزهرت  ذلك،  السالم  عليه  جربئيل  ففعل  العرش؛  قرط  يف  وعّلقه 
واألرضون، رسوَل اهلل وخلق عليًا وخلق فاطمة وخلق احلسن وخلق احلسني. فخلق 
السبع فسبحت املالئكة وقّدست، فقال اهلل: »وعّزيت وجاليل وجودي وجمدي وارتفاعي 
يف أعىل مكان، ألجعلّن ثواب تسبيحكم وتقديمكم لفاطمة وبعلها وبنيها وحمبيها إىل 

يوم القيامة، فمن أجل ذلك سّميت الزهراء عليها السالم«.)1(

)1( نوادر املعجزات، حممد بن جرير الطربي الشيعي: ص)8 - 83.
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اآدم عليه ال�سالم يتو�ّسل اإىل اهلل بالزهراء عليها ال�سالم

تسّول لإلنسان نفُسه األّمارة أن يرتكب املعصية، لكنّه رسعان ما سيواجه نفسه اللّوامة 
التي تعنّفه وتلومه عىل املعصية والتثاقل يف الطاعة، فيفزع إىل رّبه الغفور ويتوّسل إليه أن 
يغفر له. ويتاج الفرد العايص إىل أن يقّدم بني يدي دعائه شفيعًا يشفع له عند رّبه، ومن 
البدهيّي أن يكون هذا الشفيع ذا منزلة كبرية عند رّبه تؤّهله للشفاعة، ومثل هذا الشفيع 
تصفه اآليات القرآنية الكريمة أنَّه ممّن اخّتذ عند الرمحن عهدًا، ﴿َل يَمْلُِكونَ الشََّفاعََة 
إِلَّ مَِن اتََّخَذ عِنْدَ الرَّحْمَِن عَهْدًا﴾)1(، وأنَّه ممن أذن له الرمحن وريض له قواًل ﴿يَوْمَئِذٍ 
باحلّق  شهد  ممن  وأنَّه  َقوًْل﴾))(،  َلهُ  وَرَضِيَ  الرَّحْمَنُ  َلهُ  َأذِنَ  مَنْ  إِلَّ  الشََّفاعَُة  تَنَْفعُ  َل 
بِالْحَقِّ  شَِهدَ  مَنْ  إِلَّ  الشََّفاعََة  دُونِهِ  مِنْ  يَدْعُونَ  الَّذِينَ  يَمْلِكُ  ﴿وََل  يعلمون  وهم 
وَهُمْ يَعَْلمُونَ﴾)3(. ويف الرواية املقبلة التي تناقلتها كثري من املصادر التفسريية واحلديثية 
ى َآدَمُ مِنْ رَبِّهِ َكلِمَاتٍ َفَتابَ عََليْهِ﴾ داللة عىل أنَّ  للفريقني يف تفسري قوله تعاىل ﴿َفَتَلقَّ
اهلل تعاىل دّل آدم عليه السالم عىل الشفعاء الذين جيب عليه التوّسل هبم كي يغفر اهلل له. 

روى فرات الكويف يف تفسريه عن أيب صالح، عن ابن عباس، قال: قال رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله: »ملا نزلت اخلطيئة بآدم، وُأخرج من اجلنة، أتاه جربئيل فقال: يا آدم 
ادُع رّبك، فقال: يا حبيبي جربئيل، بام أدعو؟ قال: ُقل )رّب أسألك بحق اخلمسة الذين 
يا  السالم:  عليه  آدم  له  فقال  ورمحتني(،  عيَلَّ  ُتبَت  إال  الزمان،  آخر  صلبي  من  خُترجهم 
جربئيل، سّمهم يل، قال: قل: )اللهّم بحّق حممد نبيك، وبحق عيل ويّص نبيك، وبحق 

)1( سورة مريم: اآلية 87.
))( سورة طه: اآلية 109.

)3( سورة الزخرف: اآلية 86.
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فاطمة بنت نبيك، وبحق احلسن واحلسني سبطي نبيك، إالّ تبَت عيل فارمحني(، فدعا هبن 
ى َآدَمُ مِنْ رَبِّهِ َكلِمَاتٍ َفَتابَ عََليْهِ﴾، وما  آدم، فتاب اهلل عليه«، وذلك قول اهلل: ﴿َفَتَلقَّ

من عبد مكروب خيلص النية ويدعو هبن، إال استجاب اهلل له)1(. 

اهلل  صىل  اهلل  رسول  سألت  قال:  عباس  ابن  عن  النجار  ابن  عن  السيوطي  وأخرج 
عليه - وآله - وسلم عن الكلامت التي تلّقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ قال: »سأل بحق 

حممد وعيل وفاطمة واحلسن واحلسني إال ُتبَت عيل، فتاب عليه«.))(

اأبو طالب يتو�ّسل اإىل اهلل بالفاطمّية البي�ساء

توّسل آدم عليه السالم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها فغفر اهلل تعاىل له، وتوّسل أبو 
طالب مؤمن قريش هبم وبمنزلتهم عند اهلل تعاىل، فسكن الزلزال الذي أصاب أرض هتامة. 
وبوّدنا يف هذا املجال أن نذكر بأنَّ أحدًا من العامة واخلاصة ال ُيامري يف أنَّ أبا طالب عليه 
السالم قد آوى رسول اهلل ونرصه أمام مرشكي قريش، حتى أنَّ جربئيل عليه السالم نزل 
عىل رسول اهلل بعد وفاة أيب طالب فأمره باهلجرة من مكة وقال له »اخرج منها فقد مات 
وَنَصَرُوا  َآوَوْا  ﴿وَالَّذِينَ  القائلة:  القرآنية  اآلية  احلقيقة  إىل هذه  ضممنا  فإذا  نارُصك«)3(. 
ُأوَلئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ نعرف أن أبا طالب هو مؤمن حّقًا بتصديق كالم اهلل تعاىل؛ 
أنَّ رسول اهلل صىل اهلل  إيامنه، منها  التي تدّل عىل  املتينة  يضاف إىل ذلك عرشات األدّلة 
عليه وآله ملا نزل قوله تعاىل ﴿وََل ُتمْسُِكوا بِعِصَِم الَْكوَافِِر﴾، فّرق بني املسلامت وبني 
أزواجهّن املرشكني، وأمر املسلمني بتطليق من يف عصمتهم من املرشكات، وأقّر فاطمة 

)1( تفسري فرات: ص13، ذيل اآلية املباركة )فتلّقى آدم...(.
))( الدر املنثور 1: 60.

)3( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد املعتزيل 1: 9)؛ ينابيع املودة للقندوزي 1: 455.
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بنت أسد )التي اشُتهر أمُر إيامهنا وهجرهتا( ومل يفّرق بينها وبني أيب طالب. 

والدة  حديث  يف   - األنصاري  وجابر  قعنب  بن  بريد  عن  آشوب  شهر  ابن  أخرج 
أمري املؤمنني عليه السالم، جاء فيه )وارجتت األرض وزلزلت هبم أيامًا، وعلت قريش 
األصنام إىل ذروة أيب قبيس، فجعل يرتج ارجتاجًا حتى تدكدكت هبم الصخور وتناثرت 
قد  اهلل  إنَّ  الناس  »أهيا  وقال:  اجلبل  أبو طالب  فصعد  وجوهها،  عىل  اآلهلة  وتساقطت 
بواليته وتشهدوا  وتقّروا  تطيعوه  مل  إن  فيها خلقًا،  الليلة حادثة، وخلق  أحدث يف هذه 
باملحمدية  أسألك  )إهلي وسيدي  وقال:  يده  فرفع  به،  فأقروا  بكم؛  ما  يسكن  مل  بإمامته 
املحمودية، وبالعلوية العالية، وبالفاطمية البيضاء، إال تفّضلَت عىل هتامة بالرأفة والرمحة( 

فكانت العرب تدعو هبا يف شدايدها يف اجلاهلية وهي ال تعلمها« - احلديث.)1(

اهلل تعاىل يتوىل ت�سمية الزهراء عليها ال�سالم

ريانة  الكونني،  سّيدة  عىل  اساًم  يطلق  من  العاملني؟  نساء  سيدة  يسّمي  الذي  من 
أحّق  اإلهلية  اهلدية  ُمرسل  إنَّ  النجباء؟  اهلداة  األئمة  وأّم  املرتىض  وزوجة  املصطفى 
تسمية  وآله يف  عليه  اهلل  اهلل صىل  فم رسول  التي خرجت من  الكلامت  وإنَّ  بتسميتها، 

الزهراء عليها السالم كانت وحيًا ال مراء فيه. 

يقـول ابـن منظـور يف لسـان العـرب: )َفَطـم الُعـوَد َفْطـاًم: قطعـه. وَفَطـَم الصبـّي 
ه  َيْفطِمـه َفْطـاًم، فهـو فطيـم: فَصَلـه مـن الرضـاع، وغـالم َفطِيـم وَمْفُطـوم وفَطَمْتـه ُأمُّ

َتْفطِمـه: فَصلتـه عـن رضاعهـا())(.

)1( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب: ): 1)؛ بحار األنوار 35: )1.
))( لسان العرب )1: 454 )فطم(.



33

ا •
صه

صا 
وز

ها 
مي 

س
وم

الم 
س

 ال
يها

عل
ة 

طم
فا

اء 
هر

لز
ة ا

هد
 و

–
ل 

ألو
ل ا

ص
لف

• ا

ولقد فطم اهللُ تعاىل سّيدة النساء بالعلم، وفطَم َمن أحّبها عن النار، وفطم اخلالئَق 
ا سالُم اهلل عليها فطمْت وقطعت طمع َمن كان يطمع يف وراثة هذا  عن معرفتها؛ كام أهنَّ

األمر بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله.

السالم  امللك عن أيب جعفر عليه  بن عبد  يزيد  بإسناده عن  الصدوق  الشيخ  يروي 
قال: »ملا ُولدت فاطمة عليها السالم أوحى اهلل عز وجل إىل ملك فَأنطق به لسان حممد 
فساّمها فاطمة، ثم قال: إنِّ فطمُتك بالِعلم، وفطمُتك عن الطمث. ثم قال أبو جعفر عليه 

السالم: واهللِ لقد فطمها اهللُ تبارك وتعاىل بالعلم، وعن الطمث بامليثاق«)1(. 

ويروي الشيخ الصدوق يف املصدر نفسه بإسناده عن ييى بن أيب كثري، عن أبيه عن 
أيب هريرة قال: إنامَّ سميت فاطمة فاطمة، ألنَّ اهلل تعاىل فطم من أحّبها من النار))(.

»قال يل أبو احلسن:  ويروي كذلك بإسناده عن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن قال: 
مل ُسّميت فاطمة فاطمة؟ قلت: فرقًا بينه وبني األسامء. قال: إنَّ ذلك ملن األسامء، ولكن 
االسم الذي ُسميت به إنَّ اهلل تبارك وتعاىل علِم ما كان قبل كونه، فعلم أنَّ رسول اهلل 
م يطمعون يف وراثة هذا األمر فيهم من قبله، فلام  صىل اهلل عليه وآله يتزّوج يف األحياء وأنَّ
ُولدت فاطمة ساّمها اهلل تبارك وتعاىل فاطمة ملا أخرج منها وجعل يف ولدها، فقطعهم عاّم 

ا فطمت طمعهم. ومعنى فطمت: قطعت«)3(. طمعوا، فبهذا ُسّميت فاطمة، ألنَّ

وأخــرج املجلــيس عــن تفســري فــرات بــن إبراهيــم عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســالم 

)1( علل الرشائع 1: 179.
))( علل الرشايع 1: 178 / الباب 147.
)3( علل الرشايع 1: 178 / الباب 147.
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ــا َأنْزَلْنَــاهُ فِــي َليَْلــةِ الَْقــدِْر﴾)1(: »الليلــُة فاطمــة، والقــدر اهلل، فمــن عــرف  ــه قــال: ﴿إِنَّ أنَّ
ــام ُســّميت فاطمــة ألنَّ اخللــق ُفطموا  فاطمــة حــقَّ معرفتهــا فقــد أدرك ليلــة القــدر، وإنَّ

عــن معرفتهــا«))(.

وروى الصدوق عن اإلمام الصادق، عن آبائه، عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله )يف 
»إنَّ اهلل تبارك وتعاىل شق يل اساًم من أسامئه، فهو حممود وأنا حممد،...  حديث(، قال: 

وشّق لك يا فاطمة اساًم من أسامئه، فهو الفاطر وأنت فاطمة«)3(.

)1( سورة القدر: اآلية 1.
))( بحار األنوار 43: 65.

)3( معاين األخبار، للصدوق: ص56 /ح3.
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خ�سائ�ض الزهراء عليها ال�سالم

ما هي خصائص هذه املخلوقة الفريدة التي خلعت عليها السامء رداًء برشيًا وأهبطتها 
من رسادق العرش لتشاركنا العيش عىل هذه البسيطة، ولتكون األُنموذج الكامل لأُلنثى 
املؤمنة وسيدة لنساء العاملني وسيدة لنساء أهل اجلنة عىل وجه اخلصوص؟ لقد منح اهلل 
صابرة،  امتحنها  ملا  فوجدها  خيلقها  أن  قبل  امتحنها  التي  املخلوقة  هذه  وتعاىل  تبارك 
منحها ما ال عني رأت وال ُأذن سمعت؛ فهل يكفي ذلك يف التدليل عىل عظيم خطرها 
وآله  اهلل عليه  واملرسلني صىل  األنبياء  أنَّ أرشف  بيان مكانتها  يكفي يف  ومنزلتها؟ هل 
ا هبجة قلبه وثمرة فؤاده، وأنَّه سلم  ا روحه التي بني جنبيه، وأهنَّ ا بضعة منه وأهنَّ قال بأهنَّ
اجلليلة  السيدة  هذه  رشف  عىل  الداللة  يف  حسبنا  هل  حارهبا؟  ملن  وحرب  ساملها،  ملن 
بينها وبني كفوها سيد األوصياء أمري املؤمنني عل عليه السالم  أْن نامثل  عليها السالم 
ا متثل ذروة الكامل البرشي عىل هذه البسيطة، بحيث  بمنزلته العظيمة؟ هل نلتفت إىل أهنَّ
عليها  الطاهرة  البتول  منزلة  ستتضح  هل  إالّها؟!  كان  ملا  شخصًا  صيغ  لو  احلُسن  إنَّ 
السالم إذا ذكرنا أنَّ الساموات السبع واألرضني السبع تزهر من نورها، بل أنَّ الساموات 
الزهراء  السبع خملوقة من نورها سالم اهلل عليها؟! هل يستبني مقام  السبع واألرضني 
عليها السالم حني نعرف أنَّ اهلل تعاىل أذهب عنها الرجس وطّهرها تطهريًا؟! لقد عاب 
املرشكون عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أنَّه مل يِعْش له ولد ذَكر، ونبزوه بأنَّه األبرت، 
ا أعطت هذا النبي املبارك الكوثر، فجعلت نسله من ابنته الزهراء  فرّدت علهم السامء بأهنَّ
عليها السالم، ونّصت يف القرآن الكريم عىل أنَّ احلسنني مها ولدا رسول اهلل صىل اهلل 
ا وولدها املباركني عليهم السالم كانوا الرّد اإلهلي  عليه وآله؛ فهل يوضح مقاُم فاطمة أهنَّ

احلاسم عىل مرشكي قريش وطغامهم الذين عابوا خاتم الرسل ونبزوه باألبرت؟! 
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لقد كان كل ذلك عظياًم ورائعًا، ولكن هل يقارن كل ذلك - يا ترى - بمنزلة الزهراء 
املوجود  وهي   - جعلها  حني  الودود،  رهّبا  عليها  أفاضها  التي  السالم  عليها  الطاهرة 
املمكن املخلوق - حمورًا لرضاه سبحانه، فقال عنها أصدق القائلني سيد املرسلني صىل 
أمينه عىل  تعاىل  أمر  ثم  فاطمة ويغضب لغضبها!«  اهلل يرىض لرضا  »إنَّ  اهلل عليه وآله: 
وحيه جربئيل بالنزول ليقول خلاتم األنبياء صىل اهلل عليه وآله: إنَّ ربك يأمرك أن تقرأ 
ِك يف بيت من قصب، كعابه من ذهب،  عىل فاطمة عليها الّسالم السالم وتقول هلا: إنَّ أمَّ
وعمده من ياقوت أمحر، بني آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. فقالت فاطمة عليها 

الّسالم: إنَّ اهلل هو السالم ومنه السالم وإليه السالم.

1- اأنها �سيدة ن�ساء العاملني

عليه  اهلل  صىل  وأفضلهم  الرسل  خاتم  أبيها  بضعة  السالم  عليها  الزهراء  فاطمة 
وآله، وهي سّيدة نساء العاملني - ويف بعض الروايات: سّيدة نساء العاملني من األولني 
ا سّيدة نساء  واآلخرين- وهي بال شّك أفضل النساء يف كّل األزمان، وسيأيت قريبًا أهنَّ
اجلنّة، فال ُيامري يف سيادهتا وتفضيلها عىل كّل النساء إال َمن أعامه النصُب والتعّصب. 
السالم عىل  ابنة عمران عليها  ترّجح مريم  السنية روايات  املصادر  نرى يف بعض  وقد 
الروايات  أمام  تصمد  ال  الضعيفة  الروايات  تلك  لكّن  السالم،  عليها  الزهراء  موالتنا 
الصحيحة املتواترة التي حتتشد هبا كتب الفريقني يف ترجيح وتفضيل بضعة نبينا الكريم 

صلوات اهلل عليه وآله.

أخرج املجليس عن ابن عباس، قال: قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »عيل بن أيب 
طالب عليه الّسالم أفضل خلق اهلل غريي، احلسن واحلسني عليهام الّسالم سّيدا شباب 
الّسالم  عليه  عليًا  وإنَّ  العاملني،  نساء  سيدة  فاطمة  وإنَّ  منهام،  خري  وأبومها  اجلنة  أهل 
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ختني، ولو وجدُت لفاطمة عليها الّسالم خريًا من عيل عليه الّسالم مل أزّوجها منه«)1(.

رسول  أنَّ  حديث(  )يف  سمرة  بن  الرمحن  عبد  عن  الدين  كامل  يف  الصدوق  وروى 
اهلل صىل اهلل عليه وآله قال له: »... يابن سمرة إنَّ عليًا مني، روحه من روحي، وطينته 
من طينتي، وهو أخي وأنا أخوه، وهو زوج ابنتي فاطمة سيدة نساء العاملني من األولني 
تي وسيدي شباب أهل اجلنة احلسن واحلسني، وتسعة من  واآلخرين، وإنَّ منه إماَمي أمَّ
تي، يمأل األرض قسطًا وعدالً كام ملئت جورًا وظلاًم«))(.  ولد احلسني، تاسعهم قائم أمَّ

قال  السالم  املؤمنني عليه  أمري  أنَّ  نباتة  بن  األمايل عن األصبغ  الصدوق يف  وروى 
ذات يوم عىل منرب الكوفة:

وموىل  املتقني،  وقائد  املسلمني،  إمام  أنا  النبيني،  سيد  وويص  الوصيني،  سيد  »أنا 
الذي  أنا  للجبني،  واملعفر  باليمني،  املتختم  أنا  العاملني،  نساء  سيدة  وزوج  املؤمنني، 
وزوج  املؤمنني،  وحنني،وموىل  بدر  صاحب  أنا  البيعتني،  وبايعت  اهلجرتني،  هاجرت 

سيدة نساء العاملني« - احلديث بطوله)3(.

2- اأنها �سيدة ن�ساء اجلنة

ملا كانت الزهراء فاطمة عليها السالم - باتفاق الفريقني- هي سيدة نساء أهل اجلنة 
من األّولني واآلخرين، وهو أمٌر يتضمن أمر كوهنا سيدة ملريم بنت عمران وآسية بنت 
مزاحم وسوامها من النساء املقّربات لدى اهلل تعاىل، فإن اخلوض يف موضوع التفضيل 
بينها وبني سواها من النساء - مهام بلغن من الفضل واحلظوة عند اهلل تعاىل- أمر حمسوم 

)1( بحار األنوار 5): 360 /ح 18.
))( كامل الدين ومتام النعمة: ص57)، الباب الرابع والعرشون.

)3( أمايل الشيخ الصدوق: ص77، املجلس السادس.
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السيدة  عىل  حتى  النساء  سائر  عىل  بأفضليتها  رّصح  قد  أنه  عن  ناهيك  له؛  رضورة  ال 
مريم كثري من العلامء املحققني؛ منهم التقي السبكي، وجالل الدين السيوطي، والبدر 

الزركيش، والتقي املقريزي، قال:

وعبارة السبكي حني ُسئل عن ذلك: )الذي نختاره وندين به أنَّ فاطمة بنت حممد 
صىل اهلل عليه وآله أفضل. قال: وُسئل عن ذلك ابن أيب داود، فقال: إنَّ رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله قال »فاطمة بضعة مني«، وال أعدُل ببضعة رسول اهلل أحدًا. ونقل املناوي 

هذا عن مجع من اخللف والسلف()1(.

إىل  استنادًا  السنة  شيوخ  من  مجاعة  عن  القول  هذا  مغنية  جواد  حممد  الشيخ  ونقل 
نِسَاءِ  عََلى  ﴿وَاصَْطَفاكِ  آلية  تفسريه  عند  األندليس  حيان  أليب  املحيط(  )البحر  تفسري 
الْعَاَلمِنيَ﴾))( قال ما نصه باحلرف: )قال بعض شيوخنا: والذي اجتمعت عليه من العلامء 
بضعة  ا  ألهنَّ واملتأخرات  املتقدمات  نساء  أفضل  فاطمة  أنَّ  أشياخهم  عن  ينقلون  م  أهنَّ

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله()3(.

أخرج الشيخ الصدوق يف أماليه عن العطار قال: قلت أليب عبد اهلل عليه الّسالم: قول 
»فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة« أسيدة نساء عاملها؟ قال:  رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله 

»تلك مريم؛ وفاطمة سيدة نساء أهل اجلنة من األولني واآلخرين«. 

فقلت: قول رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله »احلسن واحلسني عليهام الّسالم سّيدا شباب 

)1( الكلمة الغّراء للسيد رشف الدين العامل: ص41).
))( سورة آل عمران: اآلية )4.

)3( تفسري الكاشف ): 58.
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أهل اجلنة«؟ قال: »مها - واهلل - سّيدا شباب أهل اجلنة من األّولني واآلخرين«)1(.

ي: متـى عهدك؟  وروى الرتمـذي يف سـننه بإسـناده عـن حذيفـة، قـال: سـألتني أمِّ
تعنـي بالنبـي صـىّل اهلل عليـه وآلـه. فقلت: مـا يل به عهـد منذ كـذا وكذا، فنالـت مني. 
فقلـت هلـا: دعينـي آيت النبي صـىّل اهلل عليه وآله فُأصل معه املغرب وأسـأله أن يسـتغفر 
يل ولـك. فأتيـت النبـي صـىّل اهلل عليـه وآلـه فصليـت معه املغـرب، فصـىل حتى صىل 
العشـاء. ثـم انفتل فتبعته فسـمع صويت، فقـال: »من هـذا، حذيفة«؟ قلـت: نعم. قال: 

ك«؟ »مـا حاجتـك، غفر اهلل لـك وألمِّ

يسلم عيّل،  أن  ربه  استأذن  الليلة،  قبل هذه  ينزل األرض قط  مل  »إن هذا ملك  قال: 
عليهام  واحلسني  احلسن  وأنَّ  اجلنة،  أهل  نساء  سيدة  الّسالم  عليها  فاطمة  بأنَّ  يبرشن 
الّسالم سيدا شباب أهل اجلنة«))(. أخرجه أيضًا حمب الدين الطربي يف ذخائر العقبى)3(؛ 

واملتقي اهلندي يف كنز العامل)4( باختصار يسري. 

وروى الشيخ الطوس يف األمايل بإسناده عن حذيفة بن اليامن، قال: سمعت النبي 
صىّل اهلل عليه وآله يقول: »أتان ملك مل هيبط إىل األرض قبل وقته؛ فعّرفني أنَّه استأذن اهلل 
عز وجل يف السالم عيّل، فأذن له، فسّلم عيّل وبرشن أنَّ ابنتي فاطمة عليها الّسالم سيدة 

نساء أهل اجلنة، وأنَّ احلسن واحلسني عليهام الّسالم سّيدا شباب أهل اجلنة«)5(.

وروى أمحد يف املسند بإسناده عن أيب سعيد اخلدري، قال: قال رسول اهلل صىّل اهلل 

)1( أمايل الصدوق 1: 5)1 /ح 7.
))( سنن الرتمذي 5: 619 /ح 3781.

)3( ذخائر العقبى: ص 9)1.
)4( كنز العامل )1: 113 /ح49)34.

)5( األمايل للطوس 1: 83.
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عليه وآله: »احلسن واحلسني عليهام الّسالم سّيدا شباب أهل اجلنة، وفاطمة عليها الّسالم 
سّيدة نسائهم« - احلديث)1(.

3- اإنَّها ال�سّديقة الكربى 

قال اخلطيب الكجوري يف اخلصائص الفاطمية: 

وَرَسُوَلهُ﴾))(:  هَ  اللَّ يُطِِع  ﴿وَمَنْ  املذكورة  اآلية  ذيل  يف  البيان  جممع  يف  الطربّس  قال 
الصّديق  وقيل:  احلق.  يوجبه  بام   - الصدق  دائم  أي   - التصديق  عىل  املداوم  الصّديق 
البناء يكون ملن غلب عىل عادته فعل. يقال ملالزم الرشب  الذي عادته الصدق، وهذا 
إّنه املصّدق بكّل ما أمر اهلل به  رّشيب، وملالزم الّشكر شّكري. وقيل يف معنى الصّديق: 
هِ وَرُسُلِهِ ُأوَلئِكَ هُمُ  وأنبياؤه، ال يدخله يف ذلك شّك، ويؤّيده قوله: ﴿وَالَّذِينَ َآمَنُوا بِاللَّ

الصِّدِّيُقونَ﴾)3(.

قال:  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  أّن  السالم  عليها  الزهراء  فاطمة  غسل  يف  وسيأيت 
»والصّديقة ال يغسلها إالّ صّديق«.

الصّديقة  الزهراء هي  فاطمة  أّن  املخالف واملؤالف عىل  اّتفق  فقد  مّر،  ما  وبناًء عىل 
الكربى قوالً وقلبًا وفعاًل، مل تكذب قّط كذبة واحدة، وكانت تفعل ما تقول، ومل تتخّلف 
وثبات  وعزم  نّية  صدق  ذلك  يف  هلا  وكان  أمر،  أّي  امتثال  أو  تكليف  أّي  أداء  يف  قط 

ومداومة ومراقبة تاّمة.

قال أهل التحقيق: إّن التصديق يالزمه التبعّية يف األقوال واألفعال، كام صنع ييى 
)1( مسند أمحد )3: 64(.

))( سورة النساء: اآلية 69.
)3( سورة احلديد: اآلية 19.
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عليه السالم حني صدق بنبّوة عيسى عليه السالم وتابعه متابعة كاملة من املهد إىل اللحد. 
وقال النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »فمن تبعني فإّنه منّي«.

النبي )صىل اهلل عليه وآله  به  وقد صّدقت فاطمة عليها السالم بام أمر اهلل وبام جاء 
النبّي والنبّي منها الحّتاد  املتبوع، فهي من  يعّد من  التابع  أّن  وسلم( واّتبعته، وال شّك 
التابع واملتبوع املذكور يف قوله »فمن تبعني فإّنه منّي«، إضافة إىل جهة النسب والقرابة، 

واألبّوة والنبّوة؛ انتهى كالم الكجوري.)1(

َمن  السالم:  عليه  اهلل  عبد  أليب  قلت:  قال:  عمر  بن  املفضل  عن  الكليني  روى 
قال:  السالم«.  املؤمنني عليه  أمري  »ذاك  السالم:  قال عليه  السالم؟  فاطمة عليها  غسل 
»كَأنَّك ضقت بام أخربتك به«؟ فقلت: فقد كان  فاستعظمت ذلك؛ قال عليه السالم: 
ا صّديقة،مل يكن يغسلها إالَّ صّديق،  ذلك ُجعلت فداك! قال عليه السالم: »ال تضيقّن فإنَّ

أما علمَت أنَّ مريم عليها السالم مل يغسلها إالَّ عيسى عليه السالم«))(.

وروى الكليني عن عل بن جعفر عن أخيه أيب احلسن عليه الّسالم قال: »إنَّ فاطمة 
عليه الّسالم صديقة شهيدة، وإنَّ بنات األنبياء ال يطمثن«.)3( 

قال املازندراين يف رشحه عىل ُأصول الكايف: قوله »قال إنَّ فاطمة عليها السالم صّديقة 
شهيدة« الصّديقة فعيلة للمبالغة سّميت هبا لشدة تصديقها بام جاء به أبوها، ولتصديق 

قوهلا بالفعل والعمل)4(. 

)1( اخلصائص الفاطمية للكجوري 1: 1)) - ))).
))( الكايف، 1: 459 / ح4؛ الدعوات للراوندي: ص54) /ح))7.

)3( الكايف 1: 458 / ح).
)4( رشح أصول الكايف للموىل حممد صالح املازندراين 7: 13).
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الصديقة  فإنَّ  معصومة،  أي  صّديقة«  ا  »فإنَّ السالم:  عليه  قوله  املجليس:  وقال 
والصديق َمن بلغ الغاية يف التصديق قوالً وفعاًل، وهو ال يتحقق إالَّ مع العصمة.)1(

مل  ثالثًا  »أوتيَت  لعل:  قال  وآله  عليه  اهلل  اهلل صىل  أنَّ رسول  الطربي  املحب  أخرج 
يؤهتن أحد وال أنا: أوتيَت صهرًا مثيل ومل أوَت أنا مثيل. وأوتيت زوجة صديقة مثل ابنتي 
ومل أوت مثلها زوجة، وأوتيت احلسن واحلسني من صلبك ومل أوَت من صلبي مثلهام، 

ولكنكم مني وأنا منكم«.))(

وأخرج املحب الطربي عن عائشة قالت: ما رأيت أحدًا كان أصدق هلجة من فاطمة 
إالَّ أن يكون الذي ولدها صىل اهلل عليه وآله.)3(

ويف بحار األنوار للمجليس: كناها: أّم احلسن، وأّم احلسني، وأّم املحسن، وأّم األئمة، 
احلرة،  احلصان،  البتول،  فاطمة،  القمي:  جعفر  أبو  ذكره  ما  عىل  وأسامؤها  أبيها،  وأّم 
السيدة، العذراء، الزهراء، احلوراء، املباركة، الطاهرة، الزكية، الراضية املرضية، املحدثة، 

مريم الكربى، الصديقة الكربى، ويقال هلا يف السامء النورية الساموية، احلانية.)4(

وأورد ابن شهر آشوب للشاعر العبدي:

ــلـــقـــت لــصــّديــق  ــٌة ُخـ ــ ــق ــ ــّدي ــ املـــــنـــــاســـــْبص يف  رشيــــــــــــٍف 

ــباخـــــــــتـــــــــاره واخــــــتــــــارهــــــا  ــاي ــع ُطـــهـــريـــن مـــن َدَنــــــس امل

ــى ســطــر  ــ ــًا عـ ــ ــرنـ ــ ــا قـ ــ ــامهـ ــ ــّل الـــــــعـــــــرش راتـــــــبأسـ ــ ــ ــظ ــ ــ ب

)1( مرآة العقول للعالمة املجليس 13: 339.
))( الرياض النرضة ): )0).

)3( ذخائر العقبى: ص 44.
)4( بحار األنوار 43: 16.
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ــهــا  ــيَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــان اإللــــــه ولـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــه جــــريــــل خـــاطـــبك ــ ــنُـ ــ ــيـ ــ وأمـ

األرض  ُخـــــــــس  ــبواملـــــــهـــــــر  ــواهـ املـ يف  تــعــالــت  مــوهــبــة 

ــى  ــوبـ ــب)1(وهنـــــاهبـــــا مـــــن محـــــل طـ ــ ــاه ــ ــن ــ ــك امل ــلـ ُطـــّيـــبـــت تـ

وللكميت يف حديث الغدير من قصيدة قوله:

ــه  ــّقـ مسلِمعــــي أمـــــري املـــؤمـــنـــني وحـ كــل  عــى  مــفــروض  اهلل  مــن 

بحقه  أوىص  اهلل  رســــول  مقسموإنَّ  حــــّق  كـــل  يف  وأرشكــــــه 

هلا  يكن  مل  صـّديقة  مريموزّوجــــــه  البـــــتولة  ــري  غ مــعادلة 

هلم  ــنــى  ب الـــذيـــن  ــواب  ــ أبـ ــرّدمورّدم  ــ ي مل  أبـــوابـــه  ــوى  ــ بــيــوتــًا س

وأعجم))(وأوجــــب يــومــًا بــالــغــديــر واليــة  فصيح  من  بّر  كل  عى 

4- اإنَّ اهلل تعاىل اأعطاها ما ل عني راأت ول اأُذن �سمعت

فِعُلها  وصّدق  وآله،  عليه  اهلل  صىل  أبوها  به  جاء  بام  السالم  عليها  الزهراء  صّدقت 
الثواب  من  استعىص  ما  تعاىل  اهللُ  فأعطاها  التصديق،  يف  الغاية  وبلغت  قوهَلا،  وعمُلها 
واملنزلة عىل أعنُي املخلوقني أن يكونوا رأوا مثله، وعىل آذاهنم أن يكونوا سمعوا بنظريه. 

أخرج الطربي يف بشارة املصطفى عن جابر بن عبد اهلل األنصاري حديث األعرايب 
الذي جاء رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله سائاًل، فأرسله إىل بيت الزهراء عليها السالم، 
فأعطته عقدها فباعه واستغنى؛ )إىل أن يصل إىل قوله(: قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله 
له )لألعرايب(: »أشبعت واكتسيت«؟ قال األعرايب: اللهّم إنَّك إله ما استحدثناك، وال 

)1( مناقب آل أيب طالب 3: 8)1.
))( )تفسري أيب الفتوح ) ص 193( نقاًل عن الغدير لألميني ): 195.
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إله لنا نعبده سواك، وأنت رازقنا عىل كل اجلهات؛ اللهم أعِط فاطمة عليها الّسالم ما ال 
عنٌي رأت وال ُأذن سمعت.

فأّمن النبي صىّل اهلل عليه وآله عىل دعائه، وأقبل عىل أصحابه فقال: »إنَّ اهلل قد أعطى 
فاطمة عليها الّسالم يف الدنيا ذلك: أنا أبوها وما أحد من العاملني مثيل، وعيل عليه الّسالم 
بعلها، ولوال عيل عليه الّسالم ما كان لفاطمة عليها الّسالم كفٌو أبدًا، وأعطاها احلسن 
شباب  وسيدا  األنبياء  أسباط  شباب  سيدا  مثلهام،  للعاملني  وما  الّسالم  عليهام  واحلسني 

أهل اجلنة«...احلديث)1(. 

أقول: سيأيت حديث األعرايب بتاممه يف موضوع )إيثار الزهراء عليها السالم(.

5- اإنَّها ب�سعة النبي و�ساللته

لقد رصح رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف مناسبات عديدة أنَّ ابنته الطاهرة هي بضعة 
ا جزء منه( وما يرضيها يرضيه، وهذه احلقيقة  ا شجنة منه، وأنَّ ما يؤذهيا يؤذيه )ألهنَّ منه وأهنَّ
الواضحة ال حتتاج إىل تأمل. انظر إىل احللبي )عىل سبيل املثال( كيف أورد يف سريته قصة 
أيب لبابة التي نذر فيها أْن ال يل وثاقه إالَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فلام نزل الوحي 
بتوبة اهلل تعاىل عىل أيب لبابة - وستأيت قصته - أرادت الصديقة فاطمة عليها السالم أن حتل 

وثاقه فأبى أبو لبابة، فقال النبي صىل اهلل عليه وآله: »فاطمة بضعة مني«. 

قال احللبي: وظاهر هذا أنَّه )يقصد أبا لبابة( كان يرّب )قسمه( بإطالق سيدتنا فاطمة 
- عليها السالم - له، فليتأّمل؛ انتهى كالم احللبي.

وانظر إىل احلافظ السهيل ملا نقل قصة أيب لبابة ونقل قول رسول اهلل صىل اهلل عليه 

)1( بشارة املصطفى: ص19)؛ وأخرجه عنه املجليس يف بحار األنوار 43: 0) /ح 7.
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وآله يف حق ابنته الزهراء عليها السالم، قال: فهذا حديث يدّل عىل أنَّ من سّبها فقد كفر، 
ومن صىّل عليها فقد صىل عىل أبيها؛ انتهى كالمه.

ــه فيهــا رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه  ونــورد فيــام يــل بعــض املــوارد التــي نّب
عــىل هــذه احلقيقــة:

النبي يعجب من جواب فاطمة ويقول: »فاطمة بضعة مني«

عند  كان  أنَّه  السالم-،  -عليه  عل  عن  املسيب  بن  سعيد  عن  بإسناده  البزار  روى 
رسول اهلل صىل عليه - وآله - وسلم فقال: »أّي يشء خري للمرأة؟ فسكتوا، فلام رجعت 
قلت لفاطمة: أي يشء خري للنساء؟ قالت: أالّ يراهن الرجال، فذكرُت ذلك للنبي صىل 
اهلل عليه - وآله - وسلم فقال: إنامَّ فاطمة بضعة مني - عليها السالم -«. ثم قال البزار: 

وهذا احلديث ال نعلم له إسنادًا عن عل - عليه السالم - إالَّ هذا اإلسناد.)1(

اهلل  ه - ريض  أمِّ السالم عن  عليه  الصادق  النوادر عن جعفر  الراوندي يف  وأخرج 
عنها -: »إنَّ فاطمة عليها السالم دخل عليها عيل بن أيب طالب - صلوات اهلل عليه - وبه 
كآبة شديدة، فقالت فاطمة: يا عيل ما هذه الكآبة؟ فقال عيل - صلوات اهلل عليه -: سألنا 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله عن املرأة ما هي؟ قلنا: عورة، فقال: فمتى تكون أدنى من 
رهبا؟ فلم ندر. فقالت فاطمة لعيل عليهام السالم: ارجع إليه فأعلمه أنَّ أدنى ما تكون 
من رهبا أن تلزم قعر بيتها. فانطلق، فأخرب رسول اهلل بام قالت فاطمة عليها السالم، فقال 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: إنَّ فاطمة بضعة مني«))(.

عليه  عل  قال  قال:  السالم  عليه  الصادق  جعفر  عن  النوادر  يف  الراوندي  وأخرج 
)1( البحر الزخار للبزار ): 159، نقاًل عن )بعض ما ورد يف علم فاطمة عليها السالم( ط مركز املصطفى.

))( النوادر فضل اهلل الراوندي: ص119.
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اهلل  فقال رسول  عليها - فحجبته،  اهلل  فاطمة - صلوات  أعمى عىل  »استأذن  السالم: 
صىل اهلل عليه وآله: مل حجبتِه وهو ال يراِك؟فقالت عليها السالم: إن مل يكن يران فأنا أراه، 

وهو يشم الريح. فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: أشهد أنَّك بضعة مني«)1(.

فاطمة بضعة رسول اهلل وروحه التي بني جنبيه

القطعة من اليشء؛ وقد عرّب رسول اهلل صىل اهلل  اللغة هي  )البضعة( و)املضغة( يف 
ا بضعة منه،  عليه وآله عن العالقة احلميمة التي تربطه بفاطمة الزهراء عليها السالم بأهنَّ
ا نور عينيه وثمرة فؤاده وروحه التي بني جنبيه. أخرج احلسن بن سليامن احلل يف  وأهنَّ
املحترض؛ واملجليس يف بحار األنوار عن جماهد، قال: خرج النبي صىل اهلل عليه وآله وهو 
فهي  يعرفها  مل  فقد عرفها، ومن  »من عرف هذه  فقال:  الّسالم،  عليها  فاطمة  بيد  آخذ 
فاطمة بنت حممد عليها الّسالم، وهي بضعة مني، وهي قلبي وروحي التي بني جنبي، 

فمن آذاها فقد آذان، ومن آذان فقد آذى اهلل«))(.

روى الشيخ الصدوق يف األمايل عن ابن عباس حديثًا جاء فيه أنَّ رسول اهلل صىل اهلل 
ا سيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين،  ابنتي فاطمة، فإنَّ »...وأما  عليه وآله قال: 
وهي بضعة مني، وهي نور عيني، وهي ثمرة فؤادي، وهي روحي التي بني جنبي، وهي 
احلوراء اإلنسية، متى قامت يف حمراهبا بني يدي رهبا جل جالله زهر نورها ملالئكة السامء 

كام يزهر نور الكواكب ألهل األرض« - احلديث)3(.

وأخرج املجليس عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أنَّه قال: »فاطمة بضعة مني وهي 

)1( النوادر فضل اهلل الراوندي: ص119.
))( املحترض:ص34) /ح314؛ واملجليس يف بحار األنوار 43: 54.

)3( األمايل للصدوق:ص175، املجلس الرابع والعرشون.
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روحي التي بني جنبّي، يسوؤن ما ساءها، ويرّسن ما رّسها«)1(.

وروى عل بن يوسف احلل يف العدد القوية أنَّ أمري املؤمنني عليه الّسالم سأهلا: »ما 
خري للنساء؟ قالت: أال يرين الرجال وال يروهن. فسمع النبي صىّل اهلل عليه وآله ذلك 

ا بضعة مني«))(. فقال: إنَّ

»إنَّ فاطمة شجنة منّي يسخطني ما أسخطها«

روى الشيخ الصدوق يف معاين األخبار بإسناده عن عباية، عن ابن عباس، عن النبي 
صىل اهلل عليه وآله )أنَّه( قال: »إنَّ فاطمة شجنة مني، يؤذيني ما آذاها، ويرّسن ما يرسها، 

وإنَّ اهلل تبارك وتعاىل ليغضب لغضب فاطمة ويرىض لرضاها صلوات اهلل عليها«)3(.

وأخرج ابن شهر آشوب يف مناقب آل أيب طالب عن مستدرك احلاكم عن أيب سهل 
بن زياد عن إسامعيل، وعن حلية أيب نعيم عن الزهري وابن أيب مليكة، واملسور بن خمزمة 

أنَّ النبي قال: »إنَّام فاطمة شجنة مني يقبضني ما يقبضها، ويبسطني ما يبسطها«)4(.

وأخرج املجليس يف بحار األنوار عن جعفر بن حممد عليه الّسالم، قال: قال رسول 
أسخطها،  ما  يسخطني  مني،  شجنة  الّسالم  عليها  فاطمة  »إنَّ  وآله:  عليه  اهلل  صىّل  اهلل 

ويرضيني ما أرضاها«)5(.

وروى احلاكم يف املستدرك بإسناده عن عبد اهلل بن أيب رافع عن املسور ابن خمرمة قال: 

)1( بحار األنوار 7): 63.
))( العدد القوية: ص 5)) ح 18، 19.

)3( معاين األخبار: ص303.
)4( مناقب آل أيب طالب 3: )11.

)5( بحار األنوار 43: 54.
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قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »إنامَّ فاطمة شجنة مني، يبسطني ما يبسطها، ويقبضني 
ما يقبضها«. قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه)1(.

أقول: يف لسان العرب البن منظور )مادة شجن(: الشجنة )بالكرس والفتحة(: عروق 
الشجر املشتبكة. وبيني وبينه ِشْجنَُة َرِحٍم وُشْجنُة َرِحٍم َأي قرابٌة ُمشتبكة))(. 

»إن فاطمة عليها الّسالم شعرة مني، فمن آذى شعرة مني فقد آذان«

أخرج املجليس يف بحار األنوار، عن جابر بن عبد اهلل، قال: قال رسول اهلل صىّل اهلل 
عليه وآله: »إنَّ فاطمة عليها الّسالم شعرة مني، فَمن آذى شعرة مني فقد آذان، وَمن آذان 

فقد آذى اهلل، وَمن آذى اهللَ لعنه اهللُ ِملء السموات واألرض«)3(.

قصة أيب لبابة ومنزلة الزهراء عليها السالم

قال السمهودي يف كتابه وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى صىّل اهلل عليه وآله يف ذكر 
أسطوانة التوبة يف مسجد النبي صىّل اهلل عليه وآله:

أحد  األوس،  بن عوف  بني عمرو  أخي  املنذر  عبد  بن  لبابة  أيب  بأسطوانة  وتعرف 
النقباء واسمه رفاعة وقيل غري ذلك. سّميت به ألنَّه ارتبط إليها حتى أنزل اهلل توبته كام 

قّدمناه يف غزوة بني قريظة.

وقال األقشهري: اختلف أهل السري والتفسري يف ذنب أيب لبابة؛ فقال قوم: كان من 
الذين ختّلفوا عن رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله يف غزوة تبوك، وقال ابن هشام تبعًا البن 

)1( املستدرك 3: 154 155.
))( لسان العرب البن منظور 13: 33) شجن.

)3( بحار األنوار 43: 54 /ح 48.
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إسحاق: سببه قضية بني قريظة واستشارهتم إياه، وأسند ييى عن عبد الرمحن بن يزيد 
م قالوا له: أننزل عىل حكم حممد؟ قال: نعم، أشار بيده إىل حلقه وهو  قصته معهم وأهنَّ
الذبح. ويف رواية ُأخرى: إنَّه ملا جاءهم قام إليه الرجال وأجهش إليه النساء والصبيان 
يبكون يف وجهه، فرّق هلم فكان منه ما تقّدم. قال أبو لبابة: فو اهلل ما زالت قدماي حتى 

علمت أينِّ خنُت اهلل ورسوله صىّل اهلل عليه وآله.

قال ييى يف الرواية املتقدمة: فلم يرجع إىل النبي صىّل اهلل عليه وآله ومىض إىل املسجد 
وارتبط إىل جذع يف موضع أسطوانة التوبة، أنزل اهلل عز وجل فيه: ﴿يا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 

ل تَُخوُنوا اهلل وَالرَّسُوَل وَتَُخوُنوا َأماناتُِكمْ وََأنُْتمْ تَعَْلمُونَ﴾)1(.

ويف رواية: فربط نفسه يف السارية وحلف ال يّل نفسه حتى يّله رسول اهلل صىّل اهلل 
عليه وآله أو تنزل توبته. قال: فجاءت فاطمة عليها الّسالم حتّله، فقال: ال حتى يّلني 

رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله. فقال صىّل اهلل عليه وآله: »إنامَّ فاطمة بضعة مني«))(.

رسول  عىل  عنه  اهلل  ريض  لبابة  أيب  توبة  نزلت  احللبية)3(:  السرية  يف  احللبي  وقال 
اهلل صىل اهلل عليه )وآله( وسلم وهو يف بيت أمِّ سلمة ريض اهلل عنها؛ قالت أمُّ سلمة: 
فسمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه )وآله( وسلم من السحر يضحك. قالت فقلت: مّم 
تضحك يا رسول اهلل أضحك اهلل سنّك؟ قال: »تِيَب عىل أيب لبابة«. قالت، قلت: أفال 
أبرشه يا رسول اهلل؟ قال: »بىل إن شئت«! فقامت عىل باب حجرهتا فقالت: يا أبا لبابة 
أبرش فقد تاب اهلل عليك. قال: فثار الناس إليه ليطلقوه، فقال: ال واهلل حتى يكون رسول 

)1( سورة األنفال: اآلية 7).
))( وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى صىّل اهلل عليه وآله ): )44.

)3( السرية احللبية ): 674.
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بيده الرشيفة، فلام مر صىل اهلل عليه  الذي يطلقني  اهلل صىل اهلل عليه )وآله( وسلم هو 
عليها  فاطمة -  أنَّ  أطلقه. وجاء  الصبح  إىل صالة  لبابة خارجًا  أيب  )وآله( وسلم عىل 
»فاطمة  )وآله( وسلم:  عليه  اهلل  اهلل صىل  فقال رسول  فأبى،  إطالقه  أرادت   - السالم 
أنَّه ريض اهلل عنه كان يرّب بإطالق سيدتنا فاطمة - عليها  بضعة مني«. أي وظاهر هذا 

السالم - له، فليتأّمل)1(.

فاطمة  وإنَّ  توبة،  يف  نفسه  ربط  املنذر  بن  رفاعة  لبابة  أبا  إنَّ  السهيل:  احلافظ  وقال 
أرادت حله حني نزلت توبته، فقال: قد أقسمت أالَّ يلني إالَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه 
)وآله( وسلم. فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه )وآله( وسلم: »إنَّ فاطمة بضعة مني. فصىل 
اهلل عليه وعىل فاطمة«. فهذا حديث يدّل عىل َأنَّ من سّبها فقد كفر، ومن صىّل عليها فقد 

صىل عىل أبيها))(.

6- اإنَّها حوراء اإن�سية

الزهراء فاطمة عليها السالم خملوقة من النور الذي خلق منه أبوها وبعُلها وابناها، 
أّن  إنسّية(، وأخرب  ا )حوراء  بأهنَّ وآله  اهلل عليه  اهلل صىل  املخلوقة وصفها رسوُل  وهذه 
نطفتها خلقت من ثامر اجلنّة، ولذلك فهي - شأهنا شأن أهل البيت عليهم السالم - ال 
ُتقاس بأحد من الناس، هذا من جانب اخللقة. لكننا نعلم من اجلانب اآلخر أنَّ الزهراء 
وبعلها  كأبيها   - كانت  ا  وأهنَّ وآله،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  بضعة  هي  السالم  عليها 
وابنَيها - خملوقة من حلم ودم، وأنَّ اخلالق جّل وعّز اختار هلا العيش عىل هذه البسيطة، 
لذروة  احلّي  التجسيد  السالم كانت  ا عليها  العاملني، وأهنَّ نساء  تعاىل جعلها سّيدة  وأنَّه 

)1( السرية احللبية ): 674.
))( انظر: رسالة ىف حديث خطبة عل، بنت أيب جهل للسيد عل امليالين - ص 43.
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الكامل. ومن هنا توّجب عىل النساء االقتداء هبا واّتباع سريهتا واقتفاء هنجها وخطواهتا. 

»فاطمة حوراء إنسية إذا اشتقُت إىل اجلنة شممت رائحتها«

أخرج املجليس يف بحار األنوار عن كتاب مولد فاطمة عليها الّسالم أليب جعفر بن 
بابويه، حديثًا مرفوعًا إىل جابر بن عبد اهلل األنصاري، قال: سمعت رسول اهلل صىّل اهلل 
عليه وآله يقول: »إنَّ اهلل عز وجل خلقني وعليًا وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم الّسالم 
العسل.  من  وأحىل  الزالل  الزبد  من  ألني  برطب  أنا  فإذا  أمامي  تقّدمت  ثم  نور...  من 
ا اشتهيها، فتحولت الرطبة نطفة يف صلبي. فلام هبطّت إىل األرض  فأكلت رطبة منها وأنَّ
واقعت خدجية، فحملت بفاطمة عليها الّسالم؛ ففاطمة حوراء إنسية، فإذا اشتقت إىل 

رائحة اجلنة شممت رائحة ابنتي فاطمة عليها الّسالم«)1(.

فاطمة عليها السالم خملوقة من ثامر اجلنّة

وروي أنَّ خدجية الكربى عليها السالم متنّت يومًا من األيام عىل سيد األنام أن تنظر 
إىل بعض فاكهة دار السالم فجاء جربئيل إىل املفّضل عىل الكونني بتفاحتني. وقال: »يا 
حممد يقول لك َمن جعل لكل يشء قدرًا: ُكل واحدة وأطعم األُخرى خلدجية الكربى 
 - وأمره«  األمني  به  أشار  ما  املختار  ففعل  الزهراء؛  فاطمة  منكام  خالق  فإنِّ  واغشها، 

احلديث.))(

)1( بحار األنوار 37: )8 /ح 49.
للشيخ عبد اهلل احلنفي  باإلخوانيات ص50)،  املعروف  )الرقائق(  نقاًل عن كتاب  ))( رشح إحقاق احلق 4: 474، 

املتوىّف بعد سنة 800 هـ.
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فاطمة خلقت حوراء إنسية ال ترى ما تراه النساء

روى احلافظ ابن املغازيل الشافعي يف مناقب عل بن أيب طالب بإسناده عن زينب بنت 
عل، قالت: حدثتني أسامء بنت عميس قالت: قال النبي صىل اهلل عليه وآله وقد كنت 
شهدت فاطمة وقد ولدت بعض ولدها فلم ُير هلا دم فقال النبي صىل اهلل عليه وآله: »يا 

أسامء! إنَّ فاطمة خلقت حورية يف صورة إنسية«)1(.

وأخرج املجليس يف بحار األنوار عن ابن طاووس يف الطرائف، عن عائشة، قالت: 
التقبيل  من  الّسالم شيئًا  عليها  بفاطمة  يفعل  وآله  عليه  اهلل  اهلل صىّل  أرى رسول  كنت 
واأللطاف، فقلت: يا رسول اهلل! تفعل بفاطمة شيئًا مل أرك تفعله قبل! فقال: »يا محرياء، 
إنَّه ملا كانت ليلة ُأرسي يب إىل السامء دخلت اجلنة، فوقفت عىل شجرة من شجر اجلنة مل أر 
شجرة يف اجلنة أحسن منها حسنًا وال أنرض منها ورقًا وال أطيب منها ثمرًا، فتناولت ثمرة 
خدجية،  واقعُت  األرض  إىل  هبطُت  فلام  ظهري.  يف  نطفة  فصارت  فأكلتها،  ثمرها  من 
فحملت بفاطمة عليها الّسالم؛ فأنا إذا اشتقت إىل اجلنة شممت رحيها من فاطمة عليها 
الّسالم. يا محرياء، إنَّ فاطمة عليها الّسالم ليست كنساء اآلدميني وال تعتل كام يعتللن 

عنى به احليض«.))(

ُخلقت فاطمة حوراء إنسية، وليست إنسية

روى فرات بن إبراهيم الكويف يف تفسريه عن موسى بن عل بن موسى بن عبد الرمحن 
املحاريب معنعنًا عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد بن عل عليهم السالم، عن أبيه، عن جده 
قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »معارش الناس تدرون ملا خلقت فاطمة«؟ قالوا: 

)1( مناقب عل بن أيب طالب عليه السالم البن املغازيل: ص 36 /ح416.
))( بحار األنوار 37: 65.
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اهلل ورسوله أعلم، قال: »خلقت فاطمة حوراء إنسية ال إنسية )و( قال: خلقت من عرق 
يا رسول اهلل استشكل ذلك علينا، تقول: حوراء إنسية ال  جربئيل ومن زغبه«، قالوا: 
إنسية، ثم تقول: من عرق جربئيل ومن زغبه! قال: »إذًا أنبئكم: أهدى إيل ريب تفاحة من 
اجلنة أتان هبا جربئيل عليه السالم فضّمها إىل صدره فعرق جربئيل عليه السالم وعرقت 
التفاحة فصار عرقهام شيئًا واحدًا، ثم قال: السالم عليك يا رسول اهلل ورمحة اهلل وبركاته! 
فأخذهتا  اجلنة!  من  تفاحة  إليك  أهدى  اهلل  إنَّ  فقال:  جربئيل.  يا  السالم  وعليك  قلت: 
يا  قلت:  ُكلها!  حممد  يا  قال:  ثم  صدري.  إىل  وضممُتها  عيني  عىل  ووضعتها  وقّبلتها 
حبيبي يا جربئيل هدية ريب تؤكل؟ قال: نعم، قد ُأمرت بأكلها؛ فأفلقتها فرأيت منها نورًا 
ساطعًا ففزعت من ذلك النور، قال: ُكل فإنَّ ذلك نور املنصورة فاطمة. قلت: يا جربئيل 
ومن املنصورة؟ قال: جارية خترج من صلبك واسمها يف السامء منصورة، ويف األرض 
فاطمة، فقلت: يا جربئيل ومِل سميت يف السامء منصورة ويف األرض فاطمة؟ قال: ُسّميت 
ا( فطمت شيعتها من النار وُفطَِم أعداؤها عن حبها، وذلك قول  فاطمة يف األرض )ألَنَّ

اهلل يف كتابه ﴿ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهلل﴾)1( بنرص فاطمة عليها السالم«))(.

بن حممد عليه  الصادق جعفر  تفسريه، عن  إبراهيم يف  بن  الطربس عن عل  أخرج 
م قالوا: كان رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله يكثر تقبيل  الّسالم أنَّه قال: »بلغنا عن آبائنا أنَّ
فم فاطمة سيدة نساء العاملني عليها الّسالم، إىل أن قالت عائشة: يا رسول اهلل، أراك كثريًا 

ما تقّبل فم فاطمة وتدخل لسانك يف فيها«؟

قال: »نعم يا عائشة، إنَّه ملا ُأرسي يب إىل السامء أدخلني جربئيل اجلنة فأدنان من شجرة 

)1( سورة الروم: اآلية 5.
))( تفسري فرات الكويف: ص 0)3 /ح435.
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طوبى وناولني من ثامرها تفاحة، فأكلتها فصارت نطفة يف ظهري. فلام هبطت إىل األرض 
واقعت خدجية فحملت بفاطمة. فكلام اشتقت إىل اجلنة قّبلتها وأدخلت لسان يف فيها، 

فأجد منها ريح اجلنة وأجد منها رائحة شجرة طوبى، فهي إنسية ساموية«.)1(

7- فاطمة عليها ال�سالم جت�سيد ذروة الكمال

فاطمة عليها السالم سيدة نساء العاملني، وسيدة نساء أهل اجلنّة، وخري أهل األرض 
فاطمة  وآله.  عليه  اهلل  صلوات  املصّدق  الصادق  تعبري  حّد  عىل  وكرمًا  ورشفًا  عنرصًا 
عليها السالم امرأٌة ال ُتدانيها امرأة، فقد خلق اهلل تعاىل الساموات واألرض من نورها، 
فال عجب إن سمعنا أّن الساموات السبع واألرضني السبع تزهر من نورها، أو سمعنا 
خيطن  النساء  كانت  حتى  الليل،  يف  املدينة  ُينري  كان  عليها  اهلل  سالم  وجهها  ضوء  أّن 
الطاهرات  حجور  يف  نمت  التي  املرأة  هذه  وجهها.  ضوء  يف  اإلبرة  وينظمن  ويغزلن 
وتداولتها أيدي املالئكة بلغت يف الكامل ذروته، ومن هنا شاهدنا تلك العالقة املمتنعة 
عن الوصف بينها وبني أرشف ُرسل اهلل تعاىل وخامتهم، فكان صىل اهلل عليه وآله يقوم 
هلا إذا أقبلت عليه وجُيلسها يف مكانه. هل َفَعَل الصادُق املصّدق صىل اهلل عليه وآله مثل 
ا  هذا االحرتام المرأة سواها؟ لقد برّشه جربئيل عليه السالم هبا قبل والدهتا، وأخربه أهنَّ
النسلة الطاهرة امليمونة، وأنَّ اهلل تعاىل سيجعل نسله منها، وأنَّه تعاىل سيجعل من نسلها 
أئمة، وأنَّه سيجعلهم خلفاء يف أرضه بعد انقضاء وحيه. كّل ما قرأناه وما سنقرؤه يف 
ته املباركة الزهراء عليها  هذا الكتاب يتحّدث عن املنزلة التي وهبها اخلالق جّل وعال ألمَّ
السالم، حتى عرّب عنها بام ال مزيد فوَقه، فأوحى إىل نبّيه صىلَّ اهلل عليه وآله عىل لسان 

أمني الوحي، أّنه تعاىل يرىض لرىض فاطمة، ويغضب لغضبها! 

)1( إعالم الورى بأعالم اهلدى: ص 150 عن تفسري القمي.
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لو كان احُلسن شخصًا لكان فاطمة، بل هي أعظم

أخرج اخلوارزمي يف مقتل احلسني عليه السالم عن ابن عباس، قال: قال رسول اهلل 
صىّل اهلل عليه وآله لعبد الرمحن بن عوف: »يا عبد الرمحن! أنتم أصحايب، وعيل بن أيب 
طالب مني وأنا من عيل، فمن قاسه بغريه فقد جفان، ومن جفان آذان، ومن آذان فعليه 
لعنة اهلل«؛ احلديث - إىل أن يصل إىل قوله: »ولو كان احللم رجاًل لكان عليًا، ولو كان 
العقل رجاًل لكان حسنًا، ولو كان السخاء رجاًل لكان حسينًا، ولو كان احُلسن شخصًا 
لكان فاطمة، بل هي أعظم. إنَّ فاطمة ابنتي خري أهل األرض عنرصًا ورشفًا وكرمًا«)1(.

ال أحد يسبق فاطمة عليها السالم إىل الفضل

أخـرج ابـن فهـد احلـل يف املهـذب البارع عـن عبـد الصمد بن بشـري قـال: دخلت 
امـرأة عـىل أيب عبد اهلل عليه السـالم فقالت: أصلحـك اهلل إينِّ امرأة متبّتلـة، فقال: »وما 
التبّتـل عنـدك«؟ قالت: ال أتـزوج، قـال: »ومِلَ؟« قالـت: ألتمس بذلك الفضـل. فقال: 
»انـرصيف، فلـو كان ذلـك فضـاًل لكانـت فاطمة عليها السـالم أحـّق به منـك، إنَّه ليس 

أحد يسـبقها إىل الفضل«))(.

أقـول: سـيأيت أمـر إحلـاق الزهـراء فاطمـة عليهـا السـالم - وهـي امـرأة - بأفضل 
رجـال العاملـني: أبيهـا حممد صـىل اهلل عليـه وآله وبعلهـا أمـري املؤمنني عليه السـالم يف 

املباهلة. موضـوع 

)1( مقتل احلسني عليه السالم للخوارزمي 1: 60.
))( املهذب البارع ج3: رشح ص194.
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8- اإِنَّ اهلل ير�سى لر�ساها ويغ�سب لغ�سبها

الوجود،  ممكن  خملوق  لرضا  يرىض  الوجود  واجب  تعاىل  اهلل  بأنَّ  القول  معنى  ما 
ويغضب لغضبه؟! لقد حّتدثت روايات تناقلها الفريقان عن أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه 
، اللهّم  »عيلٌّ مع احلّق، واحلّق مع عيلٍّ وآله دعا يف حق أمري املؤمنني عليه السالم بقوله 
السالم  أدر احلّق معه حيثام دار!« وأنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال يف حّقه عليه 
أمري  بلغ  لقد  يردا عيّل احلوض«.  يفرتقا حتى  ّ، ولن  القرآن، والقرآن مع عيل  »عيلٌّ مع 
املؤمنني عليه السالم درجة يف الُقرب من خالقه جّل وعال عرّب عنها عليه السالم بقوله 
»ما رأيُت شيئًا إالَّ ورأيت اهلل قبله ومعه وبعده«! وبلغ درجة يف الُقرب من خاتم األنبياء 
واملرسلني عرّب عنها النبي صىل اهلل عليه وآله بقوله »عيلٌّ مني بمنزلة رأيس من بدن«)1(! 
ويف رواية ُأخرى »بمنزلة روحي من بدن«))(؛ وهذه املنزلة هي التي أّهلت أمري املؤمنني 
عليه السالم ألن يكون حمورًا للحّق، يدور احلّق معه حيثام دار، وأّهلته أن يكون القرآن 

معه ال يفارقه حتى يردا عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وهو عىل احلوض.

أما يف خصوص الزهراء عليها السالم التي هي بضعة من هو أفضل األنبياء واملرسلني 
كأبيها  معصومة  تكون  أْن  البدهيي  فمن  وآله،  عليه  اهلل  صىل  املصطفى  حممد  وخامتهم 
والصّديق  الصّديقة  )إنَّ  املجليس  كالم  قريبًا  أوردنا  ولقد  وآله،  عليه  اهلل  صىل  املرسل 
هنا  ونرى  العصمة(؛  مع  إال  يتحقق  ال  وهو  وفعاًل،  قوالً  التصديق  يف  الغاية  بلغ  َمن 
اهلل  أذهب  التي  املعصومة  الزهراء  ألّن  آخر،  ببيان  العصمة  هذه  عن  تتحّدث  روايات 
ا مطّهرة من الذنوب والصغائر،  عنها الرجس وطّهرها تطهريًا قد شهد هلا ربُّ العّزة أهنَّ

)1( أمايل الطوس: ص353 / ح)73 - )7.
))( أمايل الطوس: ص353 / ح)73 - )7؛ بحار األنوار 35: 69).
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بل هي منّزهٌة من كّل ما ال ُيريض اهللَ تعاىل، وهذه املخلوقة التي خلقها اهللُ تعاىل من نور، 
ثم جعل النطفة التي ُخلقت منها من ثامر اجلنّة قد بلغت منزلًة من الُقرب عرّبت عنها 

هذه األحاديث بَأنَّ رّب العّزة يرىض لرضاها ويغضب لغضبها.

روى الشيخ الصدوق يف معاين األخبار عن ابن عباس، عن النبي صىّل اهلل عليه وآله، 
أنَّه قال: »إنَّ فاطمة عليها الّسالم شجنة مني، يؤذيني ما آذاها ويرّسن ما رّسها، وإنَّ اهلل 

تبارك وتعاىل ليغضب لغضب فاطمة عليها الّسالم، ويرىض لرضاها«)1(.

أخرج ابن شهر آشوب يف مناقب آل أيب طالب باب مناقب فاطمة عليها السالم َأنَّ 
سندل جاء إىل الصادق عليه السالم وسأله عن ذلك، فقال: »يا سندل ألستم رويتم فيام 
»فام  قال:  قال: بىل،  املؤمن ويرىض لرضاه«،  تعاىل يغضب لغضب عبده  اهلل  َأنَّ  تروون 
تنكر أن تكون فاطمة مؤمنة يغضب لغضبها ويرىض لرضاها«؟! فقال سندل: اهلل َأعلم 

حيث جيعل رسالته. قال خطيب منبج:

ــرىض  ت ــني  حـ ــرىض  ــ ي اهلل  ــان  ــ املغضبينا))(وكـ يف  غدت  إن  ويغضب 

وأخرج ابن حجر يف اإلصابة يف ترمجة الزهراء عليها السالم عن عل بن احلسني بن 
عل، عن أبيه، عن عل قال، قال النبي صىل اهلل عليه )وآله(وسلم لفاطمة: »إنَّ اهلل يرىض 

لرضاك، ويغضب لغضبك«)3(.

وقـال يف املصـدر نفسـه: وأخـرج بـن أيب عاصـم عـن عبـد اهلل بـن عمرو بن سـامل 
املفلـوج بمسـند مـن أهـل البيت عـن عـلٍّ َأنَّ النبي صـىل اهلل عليـه )وآله( وسـلم قال 

)1( معاين األخبار ): 88).
))( مناقب آل أيب طالب 3: 107.

)3( اإلصابة 8: 65).
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لفاطمـة: »إنَّ اهلل يغضـب لغضبـك، ويرىض لرضـاك«)1(.

9- اإِنَّ اهلل تعاىل اأقراأها ال�سالم

)الَسالم  قوُله  ومنه  اهلل.  هو  السالم  )سلم(:  مادة  البحرين،  جممع  يف  الطريي  قال 
املؤمن(. قال بعُض العارفني: معنى )هو السالم( أي ذو السالم ألَنَّه هو الذي سلم من 
املصادر موضع األسامء، ال  العرب يضعون  كّل عيب وآفة ونقص وفناء. وقد وجدنا 

سّيام إذا أرادوا املبالغة، واهللُ هو السالم: وصف مبالغة يف كونه سلياًم من النقائص))(. 

أخرج العالمة املجليس يف بحار األنوار عن الراوندي يف اخلرائج، أنَّ أبا عبد اهلل عليه 
الّسالم قال: »إنَّ خدجية ملا توفّيت، جعلت فاطمة عليها الّسالم تلوذ برسول اهلل صىّل اهلل 
ي؟ فجعل النبي صىّل اهلل عليه وآله  عليه وآله وتدور حوله وتسأله: يا رسول اهلل، أين ُأمِّ
ال جييبها. فجعلت تدور عىل من تسأله ورسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله ال يدري ما يقول.

فنزل جربئيل فقال: إنَّ ربك يأمرك أن تقرأ عىل فاطمة عليها الّسالم السالم وتقول 
ك يف بيت من قصب، كعابه من ذهب، وعمده من ياقوت أمحر، بني آسية امرأة  هلا: إنَّ ُأمَّ
فرعون ومريم بنت عمران. فقالت فاطمة عليها الّسالم: إنَّ اهلل هو السالم ومنه السالم 

وإليه السالم«)3(.

وأخرج املحدث احلر العامل يف اجلواهر السنية عن الشيخ املفيد عن جعفر ابن قولويه 
بإسناده عن بريد العجل قال: سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: »ملا توفيت خدجية 
ي؟ فنزل جربئيل فقال  جعلت فاطمة تلوذ برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وتقول: أين أمِّ

)1( اإلصابة 8: 65).
))( جممع البحرين:6: 84.

)3( بحار األنوار 43: 7)/ح3).
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ها يف بيت من قصب، كعابه من  له: ربك يأمرك أن تقرأ فاطمة السالم وتقول هلا: إنَّ أمَّ
ذهب، وعمده من ياقوت أمحر، بني آسية ومريم بنت عمران. فقالت فاطمة: اهلل السالم 

ومنه السالم وإليه السالم«)1(. 

وأخرج الذهبي يف ميزان االعتدال ويف لسان امليزان عن البخاري يف الضعفاء الكبري 
بإسناده عن الشعبي عن ابن عباس قال: ملا ُولدت فاطمة بنت النبي صىل اهلل عليه وآله 
سامها املنصورة، فنزل جربئيل عىل النبي صىل اهلل عليه وآله فقال: »إنَّ اهلل يقرئك السالم 

ويقرئ مولودك السالم« - احلديث بطوله))(.

10- اإِنَّ النبي �سلم ملن �ساملها وحرب ملن حاربها

نالحظ الدرجة القصوى من الُقرب والعالقة احلميمة بني رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله وبني فاطمة وبعلها وابنيها سالم اهلل عليهم، بحيث إّنه يقول إنَّه )حرٌب( ملن يارب 
هؤالء الصفوة الطاهرة، وال يقول - كام هي العادة - إنَّه )حمارب( ملن يارهبم. وعىل 
ورسوله  اهلل  حارب  قد  أنَّه  يقينًا  يعلم  َأْن  وأغضبها  حّقها  وغصبها  فاطمة  حارب  من 
وأغضبهام، وال جمال يف هذا األمر للتربيرات الباردة السمجة. مل يكن النبي صىل اهلل عليه 
وآله يعبث حني يغدو عىل بيت الزهراء عليها السالم أربعني صباحًا فيتلو آية التطهري 
أذهان  يف  عاّمة  ثقافة  ترسيخ  بصدد  كان  بل  بيته،  أهل  حارب  ملن  حمارب  أنَّه  ويعلن 
الصحابة عن منزلة أهل بيته عليهم السالم وأحقيتهم يف خالفة رسول اهلل صىل اهلل عليه 
ة وهدايتها إىل سبل السالم. وقد ذكرت بعض الروايات أنَّ رسول اهلل  وآله يف قيادة األُمَّ

استمر عىل هذا املنوال تسعة أشهر كاملة. 

)1( اجلواهر السنية: ص64).
))( ميزان االعتدال ): 400؛ لسان امليزان 3: 67).
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أخرج املحب الطربي يف الرياض النرضة عن أيب بكر، قال: رأيت رسول اهلل صىّل 
اهلل عليه وآله خّيم خيمة وهو متكئ عىل قوس عربية ويف اخليمة علٌّ وفاطمة واحلسن 
واحلسني عليهم الّسالم. فقال: »معرش املسلمني! أنا سلم ملن سامل أهل اخليمة، حرب ملن 
حارهبم، ويلٌّ ملن واالهم؛ ال حيّبهم إال سعيد اجلد طّيب املولد، ال يبغضهم إالَّ شقي اجلّد 

رديء املولد«.

فقال رجل: يا زيد، أنت سمعت منه؟ قال: إي ورّب الكعبة)1(.

أخـرج البيـايض عـن أيب سـعيد اخلـدري قـال: ملـا دخـل عـلٌّ بفاطمـة جـاء النبـي 
أربعـني صباحـًا ويتلـو اآلية )أي آيـة التطهري( ويقـول: »أنا حرب ملن حاربكم، وسـلم 

سـاملكم«.))( ملن 

النبي عليًا  قال: أبرص  املغريب عن أيب حازم، عن أيب هريرة،  النعامن  القايض  أخرج 
وفاطمة وحسنًا وحسينًا، فقال: »أنا حرٌب ملن حاربكم، وسلم ملن ساملكم«.)3(

روى فرات يف تفسريه عن أيب احلمراء، قال: خدمت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله 
ا التسعة فلست أشك فيها، ورسول اهلل صىّل اهلل عليه  تسعة أشهر أو عرشة أشهر؛ فَأمَّ
الّسالم  عليهم  واحلسني  واحلسن  وعل  فاطمة  باب  فيأيت  الفجر  طلوع  من  خيرج  وآله 
فيأخذ بعضاديت الباب فيقول: »السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، الصالة يرمحكم اهلل«.

قال: فيقولون: »وعليك السالم ورمحة اهلل وبركاته يا رسول اهلل«.

َأهَْل  الرِّجْسَ  لِيُْذهِبَ عَنُْكمُ  يُِريدُ اهلل  فيقول رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: ﴿إِنَّما 

)1( الرياض النرضة ): 189.
))( الرصاط املستقيم 1: 118.

)3( رشح األخبار ): 608 /ح907.
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الْبَيْتِ وَ يَُطهِّرَُكمْ تَْطِهريًا﴾)1(. 

عىل  العثور  املتتّبع  وبإمكان  اخلصوص،  هذا  يف  نّص  وفيه  املباهلة  حديث  وسيأيت 
عرشات األحاديث يف هذا املجال، أعرضنا عن اإلتيان هبا رعاية لالختصار.

11- اإحلاق الزهراء عليها ال�سالم باأف�سل رجال العاملني 

جعل اخلالُق احلكيم للرجال عىل النساء درجة، وفّرق بينهم يف احلقوق والواجبات، 
لكنّه سبحانه استثنى الزهراء عليها السالم من هذه القاعدة حني جعلها كفوًا ألفضل 
الرجال الذين خلقهم بعد حبيبه املصطفى صىل اهلل عليه وآله، وحني أحلقها بنبّيه الكريم 
تعتّل كباقي  ال  بتوالً  املعصومة كانت  اإلنسّية  املشهورة. فهذه احلوراء  املباهلة  قّصة  يف 
النساء، وال يقعد هبا عن عبادة الواحد األحد ُعذر، وهذه الصّديقة التي ال يسبقها أحد 
يف الفضل والكرامة كانت بضعًة ألفضل اخللق وأكرمهم عىل اهلل تعاىل، فجاء االستثناء 

طبيعّيًا ُيكمل مسرية االصطفاء من اخلالق الودود.

جاء يف تفسري اإلمام العسكري عليه الّسالم أّن رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله قال: »ما 
سّوى اهلل قّط امرأة برجل إالَّ ما كان من تسوية اهلل فاطمة بعيلٍّ عليهام الّسالم، وإحلاقها - 
وهي امرأة - بأفضل رجال العاملني، وكذلك ما كان من احلسن واحلسني عليهام الّسالم 

وإحلاق اهلل إيامها باألفضلني األكرمني، ملا أدخلهم يف املباهلة«.

وعيلٍّ  بمحمد  الّسالم  عليها  فاطمة  اهلل  »فأحلق  وآله:  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  قال 
تعاىل:  اهلل  قال  هبم«؛  الّسالم  عليهام  واحلسني  احلسن  وأحلق  الشهادة،  يف  الّسالم   عليه 
وََأبْناءَُكمْ  َأبْناءَنا  نَدْعُ  تَعاَلوْا  َفُقْل  الْعِْلِم  مِنَ  جاءََك  ما  بَعْدِ  مِنْ  فِيهِ  حَاجَّكَ  ﴿َفمَنْ 

)1( تفسري فرات: ص 3)1.
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وَنِساءَنا وَنِساءَُكمْ وََأنُْفسَنا وََأنُْفسَُكمْ ُثمَّ نَبَْتِهْل َفنَجْعَْل َلعْنَتَ اهلل عََلى الْكاذِبنِيَ﴾)1(. 

فكان األبناء احلسن واحلسني عليهام الّسالم، جاء هبام رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله 
هبا  الّسالم، جاء  عليها  فاطمة  فكانت  النساء  وأما  األسد،  يديه كجروي  بني  فأقعدمها 
بن  فكان عل  األنفس  أما  كلبؤة األسد،  وأقعدها خلفه  وآله  اهلل عليه  اهلل صىّل  رسول 
أيب طالب عليه الّسالم، جاء به رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله فأقعده عىل يمينه كاألسد، 

وربض هو كاألسد، وقال صىّل اهلل عليه وآله ألهل نجران:

»هّلموا اآلن نتباهل فنجعل لعنة اهلل عىل الكاذبني؛ فقال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: 
اللهّم هذا نفيس وهو عندي عدل نفيس، اللهم هذه نسائي أفضل نساء العاملني، وقال: 

اللهم هذان ولداي وسبطاي، فأنا حرب ملن حاربوا، وسلم ملن ساملوا« - احلديث))(.

12- على باب اجلّنة مكتوب: فاطمة اأََمة اهلل

ُتلفت الروايات يف هذا املجال أنظارنا إىل حقيقة أّن هذه احلوراء اإلنسّية التي غمسها 
خالقها يف بحر الفضيلة، وطّهرها من كّل رجس، وأعطاها من األجر ما ال عنٌي رأت 
ا بلغت هذا الشأو من  وال ُأذٌن سمعت، هي َأَمٌة هلل تعاىل تفتخر برشف العبودّية له، بل إهنَّ
املنزلة اخلصيصة بتفانيها يف العبودّية هلل تعاىل والتذّلل له. وجاءت هذه التسمية العجيبة 
التي اختار هلا اخلالق احلكيم أْن تكتب بأحرف من نور عىل باب اجلنّة )َأَمة اهلل( لتشري لنا 

إىل هذه احلقيقة، ولتدّلنا عىل الطريق احلقيقّي للتعايل والرفعة والسمّو.

ابن عباس، قال: قال رسول اهلل  بإسناده عن  الشيخ الطوس يف كتابه األمايل  روى 

)1( سورة آل عمران: اآلية 61.
))( تفسري اإلمام العسكري عليه الّسالم: ص 76).
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صىّل اهلل عليه وآله: 

»ملا ُعرج يب إىل السامء، رأيُت عىل باب اجلنة مكتوبًا: )ال إله إالَّ اهلل، حممد رسول اهلل، 
عيل حبيب اهلل، واحلسن واحلسني صفوة اهلل، فاطمة َأَمة اهلل، عىل باغضهم لعنة اهلل«)1(.

وأخرج السيد البحراين يف مدينة املعاجز عن رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله أنَّه قال: 
»دخلت اجلنة، فرأيت عىل باهبا مكتوبًا بالذهب)الإله إالَّ اهلل، حممد حبيب اهلل، عيل بن 
أيب طالب ويل اهلل، فاطمة َأَمة اهلل، احلسن واحلسني صفوة اهلل، عىل مبغضيهم لعنة اهلل«))(.

13- اإِنَّ ولديها ابنا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله، ون�سلها الأئمة

اهلل  )ابنا( رسول  إِنَّ احلسنني مها  املباهلة  آية  يقول اهلل تعاىل يف رصيح قرآنه وبنّص 
تناقلتها كتب  أحاديث كثرية  اهلل عليه وآله يف  النبي صىل  اهلل عليه وآله، ويرّصح  صىل 
السالم. ولقد نفى  املؤمنني علٍّ عليه  بأّن اهلل تعاىل جعل نسَله يف ُصلب أمري  الفريقني 
يف  بالتبنّي،  ابنه  لزيد  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  ُأبّوة  األمر  بداية  يف  الكريم  القرآن 
بَائِِهمْ  َأحَدٍ مِنْ ِرجَالُِكمْ﴾)3(، وقوله ﴿ادْعُوهُمْ لَِ َأبَا  قوله تعاىل ﴿مَا َكانَ مُحَمَّدٌ 

هِ﴾)4(.  هُوَ َأْقسَُط عِنْدَ اللَّ

فقد روى الطرباين - عىل سبيل املثال - عن جابر األنصاري ريض اهلل عنه قال: قال 
رسول اهلل صىل اهلل عليه - وآله -وسلم: »إنَّ اهلل عز وجل جعل ذرية كل نبي يف ُصلبه، 

)1( األمايل للطوس: ص355 /ح77/737.
))( مدينة املعاجز:ص149 /ح415.

)3( سورة األحزاب: اآلية 40.
)4( سورة األحزاب: اآلية 5.
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وإنَّ اهلل تعاىل جعل ذريتي يف صلب عيل بن أيب طالب - عليه السالم -«.)1(

إشاعة  إىل  احلكم  املتسّلطون عىل  وآله سعى  عليه  اهلل  اهلل صىل  ارحتال رسول  وبعد 
بـ)ابني  ينادومها  كانوا  بل  السالم،  عليه  عل  ابنا  مها  السالم  عليهام  احلسنني  أنَّ  ثقافة 
فاطمة( لإلشارة إىل الثقافة اجلاهلّية التي جتعل امتداد الرجل يف ذرّية أوالده، أّما ذرّية 

بناته فهم امتداد آلبائهم وآباء آبائهم، حيث يقول الشاعر:

ــا  ــن ــاُت ــن ــو أبـــنـــائـــنـــا، وب ــن ــا ب ــون ــن ــِدب ــاع األب ــال  ــرج ال أوالد  بــنــوهــّن 

 - اهلل  رسول  إىل  أقرب  م  أهنَّ ثقافة  لرتويج  يسعى  العّباس  بني  خلفاء  بعض  وكان 
باعتبارهم أوالد عّمه العّباس - من بني ابنته فاطمة عليها السالم. وكان أئمة أهل البيت 

عليهم السالم يقفون يف مواجهة هذه املحاوالت الظاملة ويكشفون زيفها.

أبو  قال )يل(  قال:  اجلارود،  أيب  بإسناده عن  الكايف  الكليني يف روضة  الشيخ  روى 
جعفر عليه السالم: »يا أبا اجلارود ما يقولون لكم يف احلسن واحلسني عليهام السالم«؟ 

ام ابنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله.  قلت: ُينكرون علينا أهنَّ

وجل  عز  اهلل  بقول  عليهم  احتججنا  قلت:  عليهم«؟  احتججتم  يشء  »فأّي  قال: 
وَيُوسُفَ  وََأيُّوبَ  وَسَُليْمَانَ  دَاوُودَ  ُذرِّيَّتِهِ  السالم(: ﴿وَمِنْ  مريم )عليهام  ابن  يف عيسى 
وَعِيسَى﴾))(  وَيَحْيَى  وََزَكِريَّا   * الْمُحْسِنِنيَ  نَجِْزي  وََكَذلِكَ  وَهَارُونَ  وَمُوسَى 

فجعل عيسى ابن مريم من ذرية نوح عليه السالم. 

قـال: »فـأّي يشء قالـوا لكـم«؟ قلـت: قالـوا: قـد يكـون ولد االبنـة مـن الولد وال 
يكـون مـن الُصلب. 

)1( املعجم الكبري 3: 44 /ح630).
))( سورة األنعام: اآليتان 84 و85.
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قال: »فأّي يشء احتججتم عليهم«؟. قلت: احتججنا عليهم بقول اهلل تعاىل لرسوله 
وََأنُْفسَنَا  وَنِسَاءَُكمْ  وَنِسَاءَنَا  وََأبْنَاءَُكمْ  َأبْنَاءَنَا  نَدْعُ  تَعَاَلوْا  ﴿ُقْل  وآله:  عليه  اهلل  صىل 

وََأنُْفسَُكمْ﴾)1(. 

وآخر  رجل  أبناء  العرب  كالم  يف  يكون  قد  قالوا:  قلت:  قالوا«؟  يشء  »فأي  قال: 
يقول: أبناؤنا. 

قال: فقال أبو جعفر عليه السالم: »يا أبا اجلارود ألعطينّكها من كتاب اهلل جل وتعاىل 
ام من صلب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ال يرّدها إالَّ الكافر«.  أنَّ

قلت: وأين ذلك جعلت فداك؟ قال: »من حيث قال اهلل تعاىل«: ﴿حُرِّمَتْ عََليُْكمْ 
ُأمَّهَاُتُكمْ وَبَنَاُتُكمْ وََأخَوَاُتُكمْ﴾ »اآلية إىل أن انتهى إىل قوله تبارك تعاىل«: ﴿وَحَلَئُِل 
َأبْنَائُِكمُ الَّذِينَ مِنْ َأصْلَبُِكمْ﴾))( »فسلهم يا أبا اجلارود هل كان حيل لرسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله نكاح حليلتيهام؟ فإن قالوا: نعم؛ كذبوا وفجروا؛ وإن قالوا: ال؛ فهام 

ابناه لصلبه«)3(.

ابن  أمحد  حدثنا  قال:  عامر،  بن  اهلل  عبيد  بن  أمحد  عن  األصفهاين  الفرج  أبو  روى 
سليامن بن أيب شيخ، عن أبيه، وعن غريه: أنَّ الرشيد دعا بيحيى )بن عبد اهلل بن احلسن 
صاحب فّخ( يومًا فجعل يذكر ما رفع إليه يف أمره وهو خيرج كتبًا كانت يف يده حججًا 

له، فيقرؤها الرشيد وأطراف الكتب يف يد ييى، فتمثل بعض من حرض:

تنضبه  ــاء  ــربـ حـ ــه  لـ أتـــيـــح  ــى  ــ ساقاأن مرساًل  إال  الساق  يرسل  ال 

)1( سورة آل عمران: اآلية 61.
))( سورة النساء: اآلية 3).

)3( روضة الكايف 8: 317 - 318.
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فغضب الرشيد من ذلك وقال للمتمثل: أتؤيده وتنرصه؟ قال: ال، ولكني شّبهته يف 
مناظرته واحتجاجه بقول هذا الشاعر.

ثم أقبل عليه فقال: دعني من هذا، يا ييى أّينا أحسن وجهًا أنا أو أنت؟ قال: بل أنت 
يا أمري املؤمنني، إنَّك ألنصع لونًا وأحسن وجهًا.

قال: فأّينا أكرم وأسخى: أنا أو أنت؟ فقال: وما هذا يا أمري املؤمنني، وما تسألني عنه، 
أنت جتبى إليك خزائن األرض وكنوزها، وأنا أمتّحل معايش من سنة إىل سنة.

قال: فأّينا أقرب إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، أنا أو أنت؟ قال: قد أجبتك عن 
خّطتني، فاعفني من هذه!

قال: ال واهلل. قال: بل فأعفني؛ فحلف بالطالق والعتاق أال يعفيه.

ابنتك  إليك  اهلل عليه وآله وخطب  لو عاش رسول اهلل صىل  املؤمنني  أمري  يا  فقال: 
أكنت تزّوجه؟ قال: إي واهلل! 

قال: فلو عاش فخطب إيل أكان يل يل أن أزّوجه؟ قال: ال؛ قال: فهذا جواب ما 
سألت. فغضب الرشيد وقام من جملسه - احلديث.)1(

وأخرج الفتال النيسابوري يف روضة الواعظني عن املفضل بن عمر قال: قلت أليب 
»نعم إنَّ  عبد اهلل الصادق عليه السالم: كيف كانت والدة فاطمة عليها السالم؟ قال: 
يدخلن  نسوة مكة، وكن ال  وآله هجرها  عليه  اهلل  اهلل صىل  تزوج هبا رسول  ملا  خدجية 
إليها وال يسلمن عليها ويمنعن امرأة أرادت أْن تدخل إليها، فاستوحشت خدجية لذلك 
وكان جزعها وغمها حذرًا عليه، فلام محلت بفاطمة كانت فاطمة عليها السالم حتّدثها 

)1( مقاتل الطالبيني: ص315.



67

ا •
صه

صا 
وز

ها 
مي 

س
وم

الم 
س

 ال
يها

عل
ة 

طم
فا

اء 
هر

لز
ة ا

هد
 و

–
ل 

ألو
ل ا

ص
لف

• ا

من بطنها وتصربها، وكانت تكتم ذلك من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فدخل رسول 
اهلل يومًا فسمع خدجية حتدث فاطمة، فقال هلا: يا خدجية َمن حتّدثني؟ قالت: اجلنني الذي 
ابنتي،  ا  أنَّ يبرّشن  السالم  يا خدجية هذا جربئيل عليه  يف بطني حيّدثني ويؤنسني. قال: 
ا النسلة الطاهرة امليمونة، وأنَّ اهلل تعاىل سيجعل نسيل منها وسيجعل من نسلها أئمة،  وأنَّ

وجيعلهم خلفاء يف أرضه بعد انقضاء وحيه«)1(.

14- ال�سماوات ال�سبع والأر�سون ال�سبع تزهر من نور فاطمة

مرفوعًا  القلوب  إرشاد  يف  الديلمي  عن  األنوار  بحار  يف  املجليس  العالمة  أخرج 
النبي صىل اهلل عليه  الفارس رضوان اهلل تعاىل عليه، قال: كنت جالسًا عند  إىل سلامن 
وآله  عليه  اهلل  النبي صىل  فرد  فسّلم،  املطلب  عبد  بن  العباس  إذ دخل  املسجد  وآله يف 
ورّحب به، فقال: يا رسول اهلل بام فّضل اهلل علينا أهل البيت عل ابن أيب طالب واملعادن 
واحدة؟! فقال النبي صىل اهلل عليه وآله: »إذن ُأخربك يا عم؛ إنَّ اهلل خلقتني وخلق عليًا 
وال سامء وال أرض وال جنة وال نار وال لوح وال قلم. فلام أراد اهلل عز وجل بدو خلقنا 
تكلم بكلمة فكانت نورًا، ثم تكلم كلمة ثانية فكانت روحًا، فمزج فيام بينهام واعتدال، 
فخلقني وعليًا منهام، ثم فتق من نوري نور العرش، فأنا أجّل من العرش؛ ثم فتق من 
نور عيل نور الساموات، فعيل أجّل من الساموات؛ ثم فتق من نور احلسن نور الشمس، 
ومن نور احلسني نور القمر، فهام أجّل من الشمس والقمر؛ وكانت املالئكة تسّبح اهلل 
تعاىل وتقول يف تسبيحها: سّبوح قدوس من أنوار ما أكرمها عىل اهلل تعاىل، فلام أراد اهلل 
تعاىل أن يبلو املالئكة أرسل عليهم سحابًا من ظلمة، وكانت املالئكة ال تنظر أوهلا من 
آخرها، وال آخرها من أوهلا، فقالت املالئكة: إهلنا وسيدنا منذ خلقتنا ما رأينا مثل ما نحن 

)1( روضة الواعظني:ص143.
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اهلل عز وجل: وعّزيت وجاليل  فقال  ما كشفَت عنا!  إالّ  األنوار  فنسألك بحق هذه  فيه، 
ألفعلن، فخلق نور فاطمة الزهراء عليها السالم يومئذ كالقنديل وعلقه يف قرط العرش، 
الزهراء.  فاطمة  سميت  ذلك  أجل  من  السبع،  واألرضون  السبع  الساموات  فزهرت 
وكانت املالئكة تسبح اهلل وتقدسه، فقال اهلل: وعزيت وجاليل ألجعلن ثواب تسبيحكم 
قال سلامن: فخرج  وبنيها«.  وأبيها وبعلها  املرأة  القيامة ملحّبي هذه  يوم  إىل  وتقديسكم 
العباس فلقيه عل بن أيب طالب عليه السالم فضّمه إىل صدره وقّبل ما بني عينيه، وقال: 

بأيب عرتة املصطفى من أهل بيت ما أكرمكم عىل اهلل تعاىل)1(. 

عليه  اهلل  عبد  أيب  عن  جابر،  عن  بإسناده  الرشائع  علل  يف  الصدوق  الشيخ  وروى 
السالم قال: قلت: مل سّميت فاطمة الزهراء زهراء؟ فقال: »ألنَّ اهلل عز وجل خلقها من 
املالئكة  أبصار  بنورها وغشيت  الساموات واألرض  نور عظمته، فلام أرشقت أضاءت 
وخّرت املالئكة هلل ساجدين، وقالوا: إهلنا وسيدنا ما هذا النور؟ فأوحى اهلل إليهم: هذا 
نور من نوري وأسكنته يف سامئي، خلقته من عظمتي، أخرجه من صلب نبي من أنبيائي 
أفّضله عىل مجيع األنبياء، وُأخرج من ذلك النور أئمة يقومون بأمري هيدون إىل حقي، 

وأجعلهم خلفائي يف أريض بعد انقضاء وحيي«))(.

اآليات  وتأويل  الفوائد  جامع  كنز  عن  األنوار  بحار  يف  املجليس  العالمة  أخرج 
الظاهرة، عن حممد بن احلسن الطوس يف كتابه مصباح األنوار بإسناده عن أنس، عن 
النبي صىل اهلل عليه وآله قال: »إنَّ اهلل خلقني وخلق عليًا وفاطمة واحلسن واحلسني قبل 
أن خيلق آدم عليه السالم حني ال سامء مبنية، وال أرض مدحية، وال ظلمة وال نور وال 

)1( بحار األنوار 43: )1.
))( علل الرشائع 1: 180 الباب 143.
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شمس وال قمر وال جنة وال نار«، فقال العباس: فكيف كان بدء خلقكم يا رسول اهلل؟ 
»يا عم ملا أراد اهلل أن خيلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورًا، ثم تكلم بكلمة ُأخرى  فقال: 
فخلق منها روحًا، ثم مزج النور بالروح، فخلقني وخلق عليًا وفاطمة واحلسن واحلسني، 
فكنا نسّبحه حني ال تسبيح، ونقّدسه حني ال تقديس، فلام أراد اهلل تعاىل أن ينشئ خلقه 
فتق نوري فخلق منه العرش، فالعرش من نوري، ونوري من نور اهلل، ونوري أفضل 
، ونور عيلٍّ  من العرش؛ ثم فتق نور أخي عيلٍّ فخلق منه املالئكة، فاملالئكة من نور عيلٍّ
من نور اهلل، وعيلٌّ أفضل من املالئكة؛ ثم فتق نور ابنتي فخلق منه الساموات واألرض، 
فالساموات واألرض من نور ابنتي فاطمة، ونور ابنتي فاطمة من نور اهلل، وابنتي فاطمة 
الشمس والقمر،  منه  نور ولدي احلسن فخلق  فتق  ثم  الساموات واألرض؛  أفضل من 
فالشمس والقمر من نور ولدي احلسن، ونور احلسن من نور اهلل، واحلسن أفضل من 
الشمس والقمر؛ ثم فتق نور ولدي احلسني فخلق منه اجلنة واحلور العني، فاجلنة واحلور 
العني من نور ولدي احلسني، ونور ولدي احلسني من نور اهلل، وولدي احلسني أفضل من 

اجلنة واحلور العني« - اخلرب)1(. 

)1( بحار األنوار 15: 10 - 11.





الف�صل الثاين

فاطمة ال�سند القوي لأبيها
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فاطمة ت�ساند اأباها يف جهاده الر�سايّل

فاطمة عليها ال�سالم و�سنوات احل�سار يف �ِسعب اأبي طالب

مل يكن عمر الزهراء فاطمة عليها السالم قد جتاوز السنة الواحدة حني كرّشت قريش 
الذي  أنياهبا يف مواجهة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وأصحابه فضاعفت األذى  عن 
النبي صىل اهلل عليه  املستضعفني، ثم خطط رؤساؤها الغتيال  باملسلمني  تلحقه  كانت 
وآله، فعزم عىل اللجوء إىل ِشعب أيب طالب. ويف ذلك الشعب ترعرعت الزهراء عليها 
عىل  قريش  رضبته  الذي  احلصار  مواجهة  يف  األُوىل  عمرها  سنوات  وأمضت  السالم 
ها الصابرة املجاهدة، مل يكن  أبيها وأتباعه، وحني بلغت الفطام وانقطع عنها حليب أمِّ
تلك  أمثاهلا يف  التي يتاجها  أبسط طعام هلا، فضاًل عن هتيئة األطعمة  توفري  باإلمكان 
السن. وشاهدت الزهراء الصغرية بأمِّ عينيها كيف كان أبوها صىل اهلل عليه وآله يشد 
حجر املجاعة عىل بطنه، ورأت كيف كان بنو هاشم يقتاتون بورق األشجار ويلوكون 
الرجال عىل حراسة  يتناوب  املرعبة كيف  الطويلة  الشعب  ليايل  احلشائش. ونظرت يف 
خيمة أبيها املرسل صىل اهلل عليه وآله خوفًا عليه من االغتيال. وسارت الزهراء بأقدامها 
أتراهبا من أطفال  بينام كان  املدببة  الغّضة عىل حىص الشعب الالهب وصخوره احلارة 

مكة يدرجون وادعني ناعمني مرّفهني!
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فاطمة عليها ال�سالم وم�سيبة فراق الأُمِّ

يف  ها  وأمِّ أبيها  برفقة  األُوىل  طفولتها  سنوات  اليانعة  اهلل  رسول  ريانة  أمضت  لقد 
يف  احلروف  ونطق  امليش  تعّلم  سنوات  وأمضت  املسلمون،  واجهها  ظروف  أصعب 
عىل  يقتاتون  وكانوا  اليومّي.  زادهم  واألمل  واجلوع  اخلوف  كان  يوم  طالب،  أيب  ِشعب 
ورق األشجار، ويشّدون من حفز اجلوع ألحشائهم حجَر املجاعة عىل بطوهنم، خيافون 
أن يتخّطفهم املرشكون املرتّبصني املحدقني هبم. ومل يكن غبار سنوات القهر ومصاعب 
الشعب قد زال بعُد عن وجه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وريانته، حني هتاوت خدجية 
األمُّ الرؤوم العطوف نتيجة مرض أملّ هبا، ثم ارحتلت تاركة رسول اهلل وابنته الصغرية 
يواجهان عامًا عسريًا أسامه النبي )بسبب ارحتال خدجية ووفاة حاميه ونارصه أيب طالب( 

عاَم احلزن.

روى الشـيخ الطـوس يف األمـايل بإسـناده عـن بريـد العجـل، قـال: سـمعت أبـا 
عبـد اهلل جعفـر بـن حممد )عليهام السـالم( يقـول: »ملا توفيـت خدجيـة )ريض اهلل عنها( 
جعلـت فاطمـة )صلـوات اهلل عليهـا( تلـوذ برسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه وتـدور 
ـي؟ قال: فنـزل جربئيـل عليـه السـالم فقال لـه: ربك  حولـه، وتقـول: يـا أبـه، أيـن أمِّ
ـك يف بيت مـن قصـب، كعابه من  يأمـرك أن تقـرئ فاطمـة السـالم، وتقـول هلـا: إنَّ ُأمَّ
ذهـب، وعمـده ياقـوت أمحـر، بـني آسـية ومريـم بنـت عمـران، فقالـت فاطمـة عليها 

السـالم: إنَّ اهلل هـو السـالم، ومنـه السـالم، وإليـه السـالم«)1(.

وأخرج العالمة املجليس يف بحار األنوار عن الراوندي يف اخلرائج بإسناده عن أيب 
عبد اهلل الصادق عليه الّسالم قال: 

)1( األمايل للطوس: ص175.
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»إنَّ خدجيـة ملـا توفّيـت، جعلت فاطمة عليها الّسـالم تلوذ برسـول اهلل صىّل اهلل عليه 
ي؟ فجعـل النبي صـىّل اهلل عليه وآله  وآلـه وتـدور حوله وتسـأله: يا رسـول اهلل، أيـن أمِّ
ال جييبهـا. فجعلـت تـدور عىل من تسـأله ورسـول اهلل صـىّل اهلل عليـه وآله ال يـدري ما 
يقـول. فنـزل جربئيـل فقال: إنَّ ربـك يأمـرك أن تقرأ عىل فاطمة عليها الّسـالم السـالم 
ـك يف بيـت من قصـب، كعابه مـن ذهب، وعمـده من ياقـوت أمحر،  وتقـول هلـا: إنَّ أمَّ
بـني آسـية امـرأة فرعـون ومريم بنت عمـران. فقالـت فاطمة عليهـا الّسـالم: إنَّ اهلل هو 

السـالم، ومنه السـالم، وإليه السـالم«)1(.

اهلل تعاىل ُيقرىء خديجة ال�سالم ويهديها كفنًا من اجلّنة

جربئيل،  وحيه  أمني  لسان  عىل  خدجية  الصابرة  املؤمنة  ألََمته  سالَمه  تعاىل  اهللُ  أقرأ 
وهبط أمني الوحي برسالته اخلطرية، وطلب من خاتم الرسل أن يقرأ عىل خدجية سالم 
اهلل وسالم أمني وحيه، وجاء اجلواب من املؤمنة العارفة باهلل عجيبًا يأخذ باأللباب »إنَّ 
املعارف  من  كم  السالم«!!  جربئيل  وعىل  السالم،  وإليه  السالم،  ومنه  السالم،  هو  اهلل 
التوحيدية حتتشد يف هذه األلفاظ املعدودة؟ وكم تتضّمن من املعاين اإليامنية الكبرية؟ ال 

يعلم ذلك حتديدًا إال اهلل ورسوُله.

أخرج املجليس عن تفسري العيايش عن زرارة ومحران وحممد بن مسلم، عن أيب جعفر 
عليه السالم قال: حدث أبو سعيد اخلدري أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال: »إنَّ 
جربئيل عليه السالم قال يل ليلة ُأرسي يب حني رجعت وقلت: يا جربئيل هل لك من 
ا  أنَّ السالم، وحدثنا عند ذلك  اهلل ومني  تقرأ عىل خدجية من  أن  قال: حاجتي  حاجة؟ 

)1( بحار األنوار 43: 7) /ح 31.
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قالت حني لقاها نبي اهلل صىل اهلل عليه وآله فقال هلا الذي قال جربئيل، فقالت: إنَّ اهلل هو 
السالم، ومنه السالم، وإليه السالم، وعىل جربئيل السالم«.)1(

السالم  عليها  خدجية  السيدة  وصّية  املازندراين  احلائري  مهدي  حممد  الشيخ  وروى 
)وقد نقلنا منها مورد احلاجة والشاهد(، قال:»... ملا توفيت خدجية أخذ رسول اهلل يف 
جتهيزها وغسلها وحنطها فلام أراد أن يكفنها هبط األمني جربئيل وقال: يا رسول اهلل إنَّ 
اهلل يقرئك السالم وخيصك بالتحية واإلكرام ويقول لك: يا حممد إنَّ كفن خدجية وهو من 
أكفان اجلنة أهدى اهلل إليها، فكّفنها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم بردائه الرشيف 

أوالً وبام جاء به جربئيل ثانيًا، فكان هلا كفنان: كفن من اهلل وكفن من رسول اهلل«.))(

ر�سول اهلل يغ�سب خلديجة حني تنّق�ستها عائ�سة

خدجية،  املؤمنني  أمِّ  جتاه  يمله  اهلل  رسول  كان  الذي  الوفاء  حتّمل  عائشة  تستطع  مل 
فقد آزرته ووقفت يف جانبه يف أحلك الظروف وأصعبها، وأنفقت أمواهلا يف سبيل نرص 
املقاطعة  دينه احلنيف، وجاعت يف شعب أيب طالب وحتّملت سنوات  اهلل وتقوية  دين 
فسّمى  طالب،  أبو  واحد  بشهر  بعدها  وتويّف  فارحتلت،  والضعف  املرض  هّدها  حّتى 
النبي ذلك العام بــــ)عام األحزان(. وكانت عائشة تنتقص من خدجية وتغار منها مع 
ا مل تشاهدها قط. وكان النبي يغضب لزوجته الوفية والبنته احلبيبة فاطمة، ويرّد عىل  أهنَّ
عائشة - كام سنرى - بكلامت قاسية ال ُتعهد منه عادًة عسى أن ترتدع. ونالحظ - من 
جانب آخر - سرية الزهراء عليها السالم وُخلقها العايل، بحيث ال نشاهد موردًا واحدًا 
رّدت فيه الزهراء عىل عائشة - زوجة أبيها - مع أنَّ عائشة كانت تنتقص من قدر خدجية 

)1( بحار األنوار 16: 7 /ح11، نقاًل عن تفسري العيايش.
))( شجرة طوبى للشيخ حممد مهدي احلائري املازندراين ): 35). 
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وتتشاحن مع الزهراء عليها السالم.

اخلصال: عن عمرو بن أيب املقدام، عن أبيه، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: دخل 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله منزله، فإذا عائشة مقبلة عىل فاطمة تصايها وهي تقول: 
واهلل يا بنت خدجية ما ترين إالَّ أنَّ ألمِّك علينا فضاًل، وأي فضل كان هلا علينا؟! ما هي 
إال كبعضنا. فسمع مقالتها لفاطمة، فلام رأت فاطمة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بكت، 
ي فتنّقصتها فبكيت، فغضب رسول  فقال: »ما يبكيك يا بنت حممد؟! قالت: ذكرْت أمِّ
اهلل صىل اهلل عليه وآله ثم قال: َمه يا محرياء، فإنَّ اهلل تبارك وتعاىل بارك يف الودود الولود، 
وإنَّ خدجية رمحها اهلل ولدت مني طاهرًا وهو عبد اهلل وهو املطهر، وولدت مني القاسم 

وفاطمة ورقية وُأمَّ كلثوم وزينب، وأنِت ممن أعقم اهلل رمحه فلم تلدي شيئًا«.)1(

وأخرج اهليثمي يف جممع الزوائد عن عائشة قالت: كان رسول اهلل صىل اهلل عليه - 
وآله -وسلم إذا ذكر خدجية أثنى فأحسن الثناء؛ قالت: فغرُت يومًا فقلت: ما أكثر ما 
تذكر محراء الشدقني قد أبدلك اهلل خريًا منها! قال: ما أبدلني اهلل خريًا منها، قد آمنْت يب 
إذ كفر يب الناس، وصّدقتني إذ كّذبني الناس، وواستني بامهلا إذ حرمني الناس، ورزقني 

اهلل أوالدها وحرمني أوالد الناس. ثم قال اهليثمي: رواه أمحد وإسناده حسن.))(

فاطمة و�سنوات املواجهة القا�سية يف مكة

ما الذي بإمكان فتاة صغرية أن تفعله يف مواجهة عتاة قريش وطغاهتا حني يرجتف 
أمام  يَدين صغريتني دمثتني أن تفعال  بإمكان  بيوهتم؟ ماذا  الكبار وخيتبئون يف  الرجال 

)1( بحار األنوار 16: 4 /ح6، نقاًل عن اخلصال للصدوق.
))( جممع الزوائد للهيثمي 9: 4)).
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أيب جهل طاغية قريش وأشدها كفرًا وعنادًا وحماربة هلل ورسوله؟ ذلك الذي قال عنه 
أما  الغرق،  أدركه  آمن حني  إِنَّه أشد طغيانًا من فرعون؛ ألنَّ فرعون  املصّدق  الصادق 
أبو جهل اللعني فلم يعرف اإليامن طريقه إىل قلبه حتى يف حلظات نزعه. لقد أرسعت 
فاطمة الزهراء عليها السالم لنجدة أبيها حني أخربها خمرٌب عن صنع طغام قريش بأبيها، 
الساموات  رب  حمرض  يف  سجوده  ُيقلق  مل  الذي  الساجد  أبيها  ظهر  عن  ترفع  فرأيناها 
واألرض سىل اجلزور الذي ُفّرق عىل ظهره الرشيف، وشاهدنا الفتاة الصغرية تقف يف 
مواجهة تلك الطغمة الكافرة املتجربة فتدعو عليهم، وشاهدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله يدعو عىل تلك العصبة الضالة - ومل يكن قد دعا عليهم إال يومئذ - فكَأنَّه أّمن عىل 
دعاء ابنته الزهراء عليها السالم، فرآهم راوي احلديث قتىل يوم بدر، وشاهدهم يلقون 

يف قليب بدر. 

أخرج العالمة املجليس يف بحار األنوار عن الطربس يف إعالم الورى عن شعبة، عن 
عبد اهلل، قال: بينام رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله ساجدًا وحوله ناس من قريش، وَثّم سل 
بعري. فقالوا: من يأخذ سل هذا اجلزور أو البعري فيفرقه عىل ظهره؟ فجاء عقبة بن أيب 

معيط فقذفه عىل ظهر النبي صىّل اهلل عليه وآله.

وجاءت فاطمة عليها الّسالم فأخذته من ظهره ودعت عىل من صنع ذلك. قال عبد 
اهلل: فام رأيت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله دعا عليهم إال يومئذ، فقال: »اللهم عليك 
املأل من قريش؛ اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن 

أيب معيط وُأمية بن خلف- أو ُأيّب ابن خلف، وشّك شعبة« )راوي احلديث(. 

قال عبد اهلل: ولقد رأيتهم قتلوا يوم بدر وألقوا يف القليب- أو قال: يف بئر-، غري أنَّ 
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ُأمية بن خلف- أو ُأيّب بن خلف- كان رجاًل بادنًا، فقطع قبل أن يبلغ البئر)1(.

وروى البخاري يف كتابه املسمى بالصحيح بإسناده عن عبد اهلل قال: بينام رسول اهلل 
صىل اهلل عليه )وآله( وسلم قائم يصل عند الكعبة ومجع من قريش يف جمالسهم، إذ قال 
قائل منهم: أال تنظرون إىل هذا املرائي! أّيكم يقوم إىل جزور آل فالن فيعمد إىل فرثها 
ودمها وسالها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بني كتفيه؟ فانبعث أشقاهم، 
فلاّم سجد رسول اهلل صىل اهلل عليه )وآله( وسلم وضعه بني كتفيه، وثبت النبي صىل اهلل 
عليه )وآله( وسلم ساجدًا، فضحكوا حتى مال بعُضهم إىل بعض من الضحك، فانطلق 
منطلق إىل فاطمة وهي جويرية، فأقبلت تسعى وثبت النبي صىل اهلل عليه )وآله( وسلم 
ساجدًا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسّبهم؛ فلام قىض رسول اهلل صىل اهلل عليه )وآله( 
وسلم الصالة قال: »اللهّم عليك بقريش! اللهّم عليك بقريش! اللهّم عليك بقريش! 
ثم سّمى: اللهّم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة 
وُأمية بن خلف وعقبة بن أيب معيط وعامرة بن الوليد«! قال عبد اهلل: فواهلل لقد رأيتهم 
رصعى يوم بدر ثم ُسحبوا إىل القليب قليب بدر، ثم قال رسول اهلل صىل اهلل عليه )وآله( 

وسلم: »وُأتبع أصحاب القليب لعنة«))(.

فاطمة عليها ال�سالم الكوثر الذي اأعطاه اهلل لنبيه

عاب الشانىُء خاتَم النبيني حممدًا صىل اهلل عليه وآله عندما تويف ابنُه القاسم بأنَّه أبرت 
ال أوالد له، وفرح كّفار مكة وطغامها بأنَّ حممدًا إن مات انقىض خرُبه وماتت دعوُته، 
فتصّدت السامء للدفاع عن رسوهلا، وأنزلت سورة الكوثر ختربه أنَّ اهلل تعاىل قد أعطاه 

)1( بحار األنوار 18: 10) /ح 8).
))( صحيح البخاري 1: 131 - )13.
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ابنته فاطمة عليها السالم، وتبرّشه أنَّ نسل هذه البضعة  الكثرة واخلري الكثري من نسل 
الطاهرة سيبقون عىل مّر األزمنة والعصور مصدرًا للخري والعطاء والربكة، وأنَّ الشانىء 

املبغض للنبي وآله هو األبرت الذي ال أثر له وال ِذكر يف هذه الدنيا إال باللعن. 

قال الفخر الرازي يف تفسريه: )الكوثر أوالده؛ قالوا: ألنَّ هذه السورة إنامَّ نزلْت رّدًا 
عىل َمن عابه عليه السالم بعدم األوالد، فاملعنى أنَّه يعطيه نساًل يبقون عىل مر الزمان. 
فانظر كم ُقتل من أهل البيت، ثم العامل ممتىلء منهم، ومل يبق من بني ُأمية يف الدنيا أحٌد 
ُيعبأ به، ثم انظر كم كان فيهم من األكابر من العلامء كالباقر والصادق والكاظم والرضا: 

والنفس الزكية(؛ انتهى كالمه)1(.

أخـرج ابن شـهر آشـوب عن ابـن جبري وابن عباس سـئل النبـي عن الكوثـر فقال: 
»يـا عـيل الكوثـر نـر جيري حتـت عـرش اهلل، ماؤه أشـد بياضـًا مـن الثلـج، وأحىل من 
العسـل، وألـني مـن الزبـد، حصبـاؤه الـدر والزبرجـد واملرجـان، حشيشـه الزعفران، 
ترابـه املسـك األذفـر، قواعده حتت عـرش اهلل؛ ثم رضب يـده عىل جنب عـيل وقال: إنَّ 

هـذا النهـر يل ولـك وملحبيك من بعـدي«.))(

فاطمة عليها ال�سالم وق�سة الهجرة اإىل املدينة

يقيه  فراشه  عىل  السالم  عليه  عليًا  وترك  املدينة  إىل  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  هاجر 
بنفسه، وأمره أْن هياجر بعده بالفواطم ويلتحق به، والفواطم هن: فاطمة الزهراء عليها 
السالم، وفاطمة بنت أسد أمُّ أمري املؤمنني عليه السالم، وفاطمة بنت احلمزة، وفاطمة 

)1( تفسري الفخر الرازي )3: 4)1.
))( مناقب آل أيب طالب ): )1.
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بنت الزبري بن عبد املطلب. ومل ختُل سّيدة النساء سالم اهلل عليها من رعاية خالقها حلظة 
واحدة، وكانت السامء ترقبها وهي تسري يف املوكب املؤمن املهاجر من مكة إىل املدينة، 
الودود  الربُّ  فيها  سُيجزل  التي  املونقة  باجلنّات  وتعدها  وهتّجدها،  عبادهتا  عن  وخُترب 

ألََمته املؤمنة ُحسَن الثواب.

روى الشيخ الطوس يف األمايل عن أيب عبيدة بن حممد بن عامر بن يارس عن أبيه وابن 
أيب رافع )يف حديث طويل( قال:... ثم كتب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله إىل عل بن 
أيب طالب عليه السالم كتابًا يأمره فيه باملسري إليه وقلة التلّوم، وكان الرسول إليه أبا واقد 
فآذن من  واهلجرة،  للخروج  هتّيأ  وآله  عليه  اهلل  اهلل صىل  كتاب رسول  أتاه  فلام  الليثي، 
كان معه من ضعفاء املؤمنني، فأمرهم أن يتسللوا ويتخففوا إذا مأل الليل بطن كل واٍد 
ه  إىل ذي طوى، وخرج علٌّ عليه السالم بفاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وأمِّ
فاطمة بنت أسد بن هاشم، وفاطمة بنت الزبري بن عبد املطلب - وقد قيل هي ضباعة - 
وتبعهم أيمن ابن أمِّ أيمن موىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وأبو واقد رسوُل رسوِل اهلل 
صىل اهلل عليه وآله، فجعل )أبو واقد( يسوق بالرواحل فأعنف هبم، فقال عل )صلوات 
ن من الضعائف«. قال: إينِّ أخاف أن يدركنا  أبا واقد، إنَّ يا  بالنسوة  »ارفق  اهلل عليه(: 
الطالب - أو قال: الطلب - فقال علٌّ عليه السالم: »أربع عليك، فإنَّ رسول اهلل صىل 
م لن يصلوا من اآلن إليك بام تكرهه«. ثم جعل - يعني  اهلل عليه وآله قال يل: يا عيل، إنِّ

عليًا عليه السالم - يسوق هبن سوقًا رفيقًا وهو يرجتز ويقول: 

ــكــا ظــنّ ــع  ــ ــارف ــ ف اهلل  إال  أمّهــكــالـــيـــس  مــا  الــنــاس  رب  يكفيك 

قريش  من  فوارس  سبعة  وعددهم  الطلب،  أدركه  )ضجنان(  شارف  فلام  وسار 
مستلئمني، وثامنهم موىل حلرب بن ُأمية يدعى جناحًا، فأقبل عل عليه السالم عىل أيمن 
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وأيب واقد، وقد تراءى القوم، فقال هلام: أنيخا اإلبل واعقالها، وتقّدم حتى أنزل النسوة، 
ودنا القوم فاستقبلهم عليه السالم منتضيًا سيفه، فأقبلوا عليه فقالوا: أظننت أنَّك يا غدر 
لنرجعن  أو  قالوا: لرتجعّن راغاًم،  أبا لك. قال: فإن مل أفعل؟  بالنسوة؟! ارجع ال  ناٍج 
بأكثرك شعرًا، وأهون بك من هالك! ودنا الفوارس من النسوة واملطايا ليثوروها، فحال 
عل عليه السالم بينهم وبينها، فأهوى له جناح بسيفه، فراغ عل عليه السالم عن رضبته، 
كاثبة  مس  حتى  فيه  مضيًا  السيف  فأرسع  عاتقه،  عىل  فرضبه  السالم  عليه  عل  وختتله 
فرسه، فكان عليه السالم يشد عىل قدمه شد الفرس، أو الفارس عىل فرسه، فشد عليهم 

بسيفه وهو يقول: 

الـــواحـــدخــّلــوا ســبــيــل اجلــاهــد املــجــاهــْد ــرَي  ــ ــُد غ ــبـ أعـ ــُت ال  ــيـ آلـ

فتصدع عنه القوم وقالوا له: اغن عنا نفسك يا بن أيب طالب. قال: فإينِّ منطلق إىل 
دمه  وُأريق  حلمه  أفري  أن  رّسه  فمن  بيثرب،  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  عمي  ابن 
فليتعقبني أو فليدُن مني. ثم أقبل عىل صاحبيه أيمن وأيب واقد فقال هلام: أطلقا مطاياكام. 
من  نفر  به  وحلق  وليلته،  يومه  قدر  هبا  فتلّوم  ضجنان،  نزل  حتى  قاهرًا  ظاهرًا  سار  ثم 
املستضعفني من املؤمنني وفيهم أمُّ أيمن موالة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فظل ليلته 
ه فاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله،  تلك هو والفواطم - أمُّ
قيامًا وقعودًا وعىل جنوهبم،  الزبري - طورًا يصّلون، وطورًا يذكرون اهلل  وفاطمة بنت 
فلم يزالوا كذلك حتى طلع الفجر، فصىل عليه السالم هبم صالة الفجر، ثم سار لوجهه 
صحبه  ممن  وغريهم  كذلك  والفواطم  اهلل،  ذكر  عن  يفرت  ال  منزل  بعد  منزالً  جيوب 
بقوله )تعاىل(:  الوحي بام كان من شأهنم قبل قدومهم  املدينة، وقد نزل  حتى قدموا 
رُونَ فِي خَْلِق السَّمَاوَاتِ  هَ قِيَامًا وَُقعُودًا وَعََلى جُنُوبِِهمْ وَيََتَفكَّ ﴿الَّذِينَ يَْذُكرُونَ اللَّ
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وَاْلَرِْض﴾ إىل قوله ﴿َفاسَْتجَابَ َلهُمْ رَبُّهُمْ َأنِّي َل ُأضِيعُ عَمََل عَامٍِل مِنُْكمْ مِنْ َذَكٍر َأوْ 
ُأنَْثى﴾ الذكر عل، واألنثى الفواطم املتقدم ذكرهن، وهن فاطمة بنت رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله وفاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت الزبري ﴿بعضكم من بعض﴾ يقول: عل 
من فاطمة - أو قال: الفواطم - وهن من عل ﴿َفالَّذِينَ هَاجَرُوا وَُأخِْرجُوا مِنْ دِيَاِرهِمْ 
دْخَِلنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجِْري مِنْ  رَنَّ عَنْهُمْ سَيَِّئاتِِهمْ وََلُ َكفِّ وَُأوُذوا فِي سَِبيلِي وََقاتَُلوا وَُقتُِلوا َلُ

وَاِب)1(﴾))(. هُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّ هِ وَاللَّ نْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّ تَحْتِهَا اْلَ

أقول: من الغريب أن ينقل ابن هشام يف سريته أنَّ العباس بن عبد املطلب محل فاطمة 
وأمَّ كلثوم، ابنتي رسول اهلل صىل اهلل عليه )وآله(وسلم من مكة يريد هبام املدينة، فنخس 
هبام احلويرث بن نقيدر، فرمى هبام إىل األرض)3(. مع العلم أنَّ من املسّلم تارخييًا أنَّ أمري 
املؤمنني عليًا عليه السالم هو الذي محل الفواطم بأمر النبي صىل اهلل عليه وآله من مكة إىل 
املدينة، وأنَّ أحدًا مل يمكنه املساس بالفواطم؛ كام أنَّ من املسّلم أنَّ العباس بن عبد املطلب 
مل هياجر إىل املدينة، وأنَّه ُأخرج مستكرهًا مع قريش إىل بدر، فأرسه املسلمون)4(!!! كام أنَّ 
أحدًا مل يمكنه التعّرض إىل الفواطم، بل التي تعّرضوا هلا هي زينب ربيبة رسول اهلل، 
عليه  اهلل  )صىل  النبي  فأهدر  نقيدر  بن  احلويرث  ومعه  األسود  بن  هبار  هلا  تعّرض 
للحقائق  خمالفته  مع  هشام  ابن  كالم  فينقل  البعض  يأيت  أن  واألغرب  دمهام؛  وآله( 

املسّلمة.)5( التارخيية 

)1( سورة آل عمران: 193 - 195.
))( األمايل للطوس:ص463 - )47 /ح1031.

)3( سرية ابن هشام 4: 868.
)4( البدايـة والنهايـة البـن كثـري 3: 365؛ الكامل يف التاريـخ البن األثري 8: 8)1؛ تاريخ مدينة دمشـق البن عسـاكر 

 .(90 :(6
)5( انظر عىل سبيل املثال كتاب )فاطمة هي فاطمة للدكتور عل رشيعتي، تعريب هاجر القحطاين ص159(.
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فاطمة و�سنوات املقاومة يف املدينة اإىل جانب النبي

ويف املدينة تصاعد عطاء الزهراء فاطمة عليها السالم مع زيادة عمرها، فشاهدناها 
جراحه  وتضمد  وجهه،  عن  الدم  متسح  ُأحد،  معركة  من  العائد  أبيها  جانب  إىل  تقف 
النازفة، وشاهدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يبس عمته املرأة الكبرية عنه، ويسمح 
لفاطمة الصغرية - قياسًا إىل عمة أبيها صفية - أن تنظر إليه. ألنَّه يعلم أنَّ قلبها احلنون 
ًا ألبيها؟ لقد  ال يتمل فراقه؟ أم أنَّه كان بحاجة إىل ملسات حنان البنت التي أضحت أمَّ
شاهدنا الزهراء عليها السالم وهي تنبىء يف تلك اللحظات عن يشء عجيب؛ ورأيناها 
خُترب عن أنَّ اهلل تعاىل اشتّد غضبه عىل من أدمى وجه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، ورأينا 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يتناول - يف حركة تصديقية إلخبار الزهراء الطاهرة - الدم 
الذي يسيل من وجهه الرشيف فريمي به يف اهلواء فال يرجع منه يشء، ثم سمعنا اإلمام 
»أنَّ ذلك الدم لو كان قد سقط منه يشء عىل األرض لنزل  ينبئنا  الصادق عليه السالم 

العذاب من السامء«.

لقد شاهدنا كيف تتصدى الزهراء عليها السالم لواجبات املرأة الكبرية منذ نعومة 
أظفارها، ورأينا نساء األنصار ملا سمعن عتب النبي صىل اهلل عليه وآله من أنَّ عمه احلمزة 
أسد اهلل وأسد رسوله ليس له من يبكيه، رأيناهن يرتكن صفية بنت عبد املطلب ُأخت 
احلمزة عليه السالم، ويواسني فاطمة الصغرية عليها السالم ويسعدهنا يف مصاهبا بعّمها، 

حتى قال هلن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: ارجعن رمحكّن اهلل، فقد آسيتن بأنفسكن.

عليه  اهلل  صىل  بأبيها  الناس  أشبه  ا  بأهنَّ الفرتة  تلك  يف  فاطمة  الزهراُء  ُوصفت  لقد 
وآله، ويف هذا الوصف داللة واضحة عىل أنَّ مالمح سريته املباركة صلوات اهلل عليه 
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وآله كانت تتجسد يف سرية ابنته فاطمة عليها السالم التي كانت مرآة ألبيها، حتاكيه يف 
قالت  بل ويف مشيته وحركاته، حتى  إيثاره وعبادته،  أخالقه وصدقه يف احلديث، ويف 
عنها عائشة: ما رأيت أحدًا أشبه سمتًا وداّل وهديًا وحديثًا برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
وسلم يف قيامه وقعوده من فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم، وقال عنها 

جابر بن عبد اهلل: ما رأيت فاطمة متيش إالَّ ذكرُت رسول اهلل.

ا أبو الزهراء صىل اهلل عليه وآله الذي كان أعرف الناس بابنته احلوراء اإلنسية التي  أمَّ
فقد  الطاهرات،  املالئكة، ونمت يف حجور  أيدي  وتداولتها  األنبياء،  ربيت يف حجور 
ملس من حناهنا ورعايتها وإشفاقها ما جعله يطلق عليها لقبًا ندر أن يلّقب به أب ابنته 
اليافعة: )أمُّ أبيها(! وأي أب؟ أرشف اخللق وأحّبهم إىل اهلل تعاىل. فام أعظمها من منزلة 
املعطاء  األمِّ  أن جتّسد دور  بإمكاهنا  أنَّ  فوقه  مزيد  بام ال  أثبتت  التي  الفتاة  إليها  ارتقت 
املضحية بكل األبعاد والتفاصيل التي يتضمنها ذلك الدور!! وال عجب حني تعرتف 
أمُّ املؤمنني أمُّ سلمة ملا فّوض إليها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله تربية ابنته بأنَّ الزهراء 
كانت أكثر منها أدبًا ومعرفة باألُمور؛ ثم تفرّس ذلك بقوهلا: وكيف ال تكون كذلك وهي 

ساللة األنبياء؟!

املفاهيم   - كبرية  تغيريية  حركة  يف   - وآله  عليه  اهلل  صىل  األكرم  الرسول  قلب  لقد 
يف  األُنثى  ذكر  من  يأنفون  كانوا  الذين  اجلزيرة،  عرب  عند  سائدة  كانت  التي  اجلاهلية 
وهو  مسوّدًا  وجهه  ظل  باألُنثى  ُبرّش  إذا  أحُدهم  كان  والذين  عنها،  ويكنّون  جمالسهم 
أعينهم عىل  وفتح  األُنثى يف درجات كامهلا،  فقّدم هلم صورة جديدة مجيلة عن  كظيم، 
حقيقة أّن بإمكان هذه األُنثى أن تكون ُأسوة ليس للنساء فحسب، بل وللرجال أيضًا، ثم 
دهّلم - وهو األب الرحيم - عىل ُأسلوب معاملة البنت باحلُسنى، فكان إذا قدمت عليه 
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ابنته الزهراء عليها السالم يقوم هلا وجُيلسها مكانه. بل كان يقّبل يد ابنته الزهراء الطاهرة 
ا روحه التي  عليها السالم! وكان صىل اهلل عليه وآله كثريًا ما يقول عن ابنته احلوراء بأهنَّ
ا هبجة قلبه وثمرة فؤاده. فأين ينسجم كل هذا مع ما اعتاد عليه عرب  بني جنبيه، وأهنَّ
اجلاهلية؟!! أولئك الذين كان أمثلهم طريقة من إذا أبقى عىل ابنته عىل مضض ومل يئدها 

ويدّسها يف الرتاب، متنّى هلا أن يسرتها القرب رسيعًا لئال تفضحه وتشني سمعته.

فاطمة تقدم ك�سرة خبز ياب�سة لأبيها اجلائع منذ ثالث 

يأخذ اجلوع من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله مأخذه، فيقصد أقرب البيوت إىل قلبه: 
يابسة من خبز  إىل كسرية  فتبادر  قلبه، فرتى مالمح وجهه،  فاطمة بضعته وهبجة  بيت 
شعري لعّلها خّبأهتا لولدهيا الصغريين أو لبعلها املجاهد، فتقّدمها إىل أبيها احلبيب، فيفطر 
ا  عليها، ثم خُيرب ابنته أنَّه مل يذق شيئًا من الطعام منذ ثالث!! فال تتاملك ابنته دموعها ألهنَّ
ال متلك ما تضعه بني يدي أبيها احلبيب سوى تلك الكسرية الصغرية من خبز الشعري! 
الفراعنة عن  الفراعنة وأوالد  أين  العجيب؟!  املنظر  أين األكارسة والقيارصة عن هذا 
معاناة أرشف خلق اهلل وأخّصهم عنده وأقرهبم إليه منزلة! لقد زوى رسوُل اهلل وأهل 
بيت األطهار الدنيا وأبعدوها عن نفوسهم، واحرتزوا من أبسط طّيباهتا ولذائذها، وقد 
جاء يف احلديث أنَّ اهلل عز وجل أوحى إىل موسى عليه السالم:»إنَّ عبادي مل يتقربوا إيّل 
بيشء أحب إيل من ثالث خصال؛ قال موسى: يا ربِّ وما هن؟ قال: يا موسى، الزهد يف 

الدنيا، والورع عن معاصيي، والبكاء من خشيتي«)1(.

أخرج ابن شهر آشوب يف مناقب آل أيب طالب عن أخبار فاطمة عليها الّسالم، عن 

)1( روضة املتقني للمجليس األول ): 351.
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»دخل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله عىل  أيب عل الصويل، أنَّ عبد اهلل بن احلسن قال: 
فاطمة عليها الّسالم، فقّدمت إليه كسرية يابسة من خبز شعري، فأفطر عليها. ثم قال: يا 
بنية، هذا أّول خبز أكل أبوك منذ ثالثة أيام؛ فجعلت فاطمة عليها الّسالم تبكي ورسول 

اهلل صىّل اهلل عليه وآله يمسح وجهها بيده«)1(.

فاطمة عليها ال�سالم مت�سح الدم عن وجه ر�سول اهلل املدمى

يعجب املرء من مدى العالقة احلميمة بني رسول اهلل وابنته، بحيث يجب عّمته - 
وهي املرأة الكبرية املجّربة - ويسمح البنته الصغرية الرقيقة أن تنظر إىل وجهه املدّمى 
ودمائه املتساقطة من فيه املقّدس. ولعّله كان يعلم أنَّ ابنته ال طاقة هلا عىل حتّمل فراقه 

تلك اللحظات العصيبة، أو لعّله كان يّس بجراحه تسكن مع ملسة يد ابنته احلانية. 

أخرج العالمة املجليس يف بحار األنوار عن كتاب أبان بن عثامن: َأنَّه ملا انتهت فاطمة 
عليها الّسالم وصفية إىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله ونظرتا إليه، قال لعل عليه الّسالم: 

»أما عّمتي فاحبسها عني، وأما فاطمة فدعها«.

قد شّج يف  ورأته  وآله  عليه  اهلل  اهلل صىّل  الّسالم من رسول  عليها  فاطمة  دنت  فلام 
وجهه وُأدمي فوه إدماًء، صاحت وجعلت متسح الدم وتقول: »اشتد غضب اهلل عىل من 
أدمى وجه رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله«، وكان يتناول يف يده رسول اهلل صىّل اهلل عليه 

وآله ما يسيل من الدم فريميه يف اهلواء، فال يرتاجع منه يشء.

قال الصادق عليه الّسالم: »ولو سقط منه يشء عىل األرض لنزل العذاب«))(.

)1( مناقب آل أيب طالب 3: )33.
))( بحار األنوار 0): 95.
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فاطمة تغيث اأباها يوم اأُحد وت�سمد جراحه النازفة

مل متنع الصدمة الكبرية التي حلقت بالزهراء عليها السالم وهي تنظر إىل جراح والدها 
ال تزداد كّلام غسلتها باملاء إالَّ غزارة، مل متنعها أن تترّصف بمنتهى احلكمة، فقد أخذت 
النازفة وصنعت هلا كامدة، فام  الرماد عىل اجلراح  ثّم جعلت  شيئًأ من حصري فأحرقته، 

لبث الدم أن استمسك.

روى الطرباين يف املعجم الكبري عن سهل بن سعد قال: ملا كان يوم أحد وانرصف 
املرشكون عن رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وأصحابه، خرج النساء إىل رسول اهلل صىّل 
اهلل عليه وآله وأصحابه يغيثوهنم، فكانت فاطمة بنت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله فيمن 
باملاء  اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته  خرج. فلام لقيت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله 
فيزداد الدم. فلام رأت ذلك أخذت شيئًا من حصري فأحرقته بالنار فكمدته حتى لصق 

باجلرح واستمسك الدم)1(.

ن�ساء الأن�سار يوا�سني الزهراء يف م�ساب عّمها حمزة 

بنت عبد  ُأخته صفّية  السالم لشهادة عّمها احلمزة، وحزنت  الزهراء عليها  حزنت 
املطلب، وذرف كالمها الدمع ألجله. ووقف رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله عىل عّمه محزة 
فذرف الدمع وقال مقولته الشهرية )أّما محزة، فال بواكي له!( يف لوٍم واضح لألنصار 
الذين شغلتهم أحزاهُنم الشخصّية عن مواساة نبّيهم يف مصيبة فقدان عّمه أسد اهلل محزة، 
امرأة  تبكي  أن ال  األنصار  نساء  أمرا  بن معاذ وأسيد بن حضري  أّن سعد  نرى  ولذلك 
منهن قتيلها إال بعد أن تأيت إىل فاطمة فتسعدها وتبكي معها عىل عّمها احلمزة. لقد بكى 

)1( املعجم الكبري للطرباين 6: 153/ح3)58.
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رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وآله يف مصاب محزة عليه السالم وبكت الزهراء عليها السالم، 
ويأيت َمن يأيت اليوَم فيزعم أنَّ البكاء عىل املوتى ال جيوز، أو يزعم أنَّ البكاء عىل املّيت 

يسبب نزول العذاب عىل ذلك املّيت!!

أيب جعفر  بصري، عن  أبو  وحدثني  قال:  أبان،  الورى عن  إعالم  الطربس يف  روى 
)الباقر( عليه السالم، قال:... »وانرصف رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله إىل املدينة حني 
دفن القتىل، فمّر بدور بني األشهل وبني ظفر، فسمع بكاء النوائح عىل قتالهّن، فرتقرقت 

عينا رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وبكى. ثم قال: لكن محزة ال بواكي له اليوم«.

تأيت  امرأة محيمها حتى  تبكنّي  فلام سمعها سعد بن معاذ وأسيد بن حضري قاال: ال 
عىل  الواعية  وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  سمع  فلام  فتسعدها.  الّسالم  عليها  فاطمة 
محزة- وهو عند فاطمة عليها الّسالم عىل باب املسجد- قال: »ارجعن رمحكّن اهلل، فقد 

آسيتن بأنفسكن«)1(.

وأخرج ابن أيب احلديد يف رشح هنج البالغة عن الواقدي يف مغازيه يف قصة ُأحد بعد 
استشهاد محزة بن عبد املطلب:

روي أنَّ صفية )بنت عبد املطلب( ملا جاءت - بعد استشهاد احلمزة- حالت األنصار 
بينها وبني رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، فقال: دعوها. فجلست عنده، فجعلت إذا بكت 

يبكي رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، وإذا نشجت ينشج رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله.

وجعلت فاطمة عليها الّسالم تبكي، فلام بكت بكى رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، 
ثم قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »لن أصاب بمثل محزة أبدًا«. ثم قال صىّل اهلل عليه 

)1( إعالم الورى بأعالم اهلدى 1: 183.
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وآله لصفية وفاطمة: »أبرشا، أتان جربائيل عليه السالم فأخربن أنَّ محزة مكتوب يف أهل 
الساموات السبع محزة بن عبد املطلب أسد اهلل وأسد رسوله«)1(.

فاطمة اأ�سبه النا�ض باأبيها

ستتامثل  منه  ستنبعث  التي  األنوار  أنَّ  ريب  فال  واحدًا،  النور  ينبوع  يكون  حني 
وتتشابه. وطاملا كانت األنوار التي جاء منها رسول اهلل وابنته متامثلة يف املنشأ، فسنجد 
أنَّ وجوداهتام األرضية متامثلة، وقد شهد البعض أنَّ الزهراء عليها السالم كانت أشبه 
ا كانت حتكيه حتى يف املشية  الناس وجهًا وسمتًا ودالً وهديًا وحديثًا برسول اهلل، بل إهنَّ

ويف قيامه وقعوده.

روى أمحد يف املسند بإسناده عن أنس بن مالك، قال: مل يكن أحد أشبه برسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله وسلم من احلسن بن علٍّ وفاطمة عليهام السالم))(.

وروى احلاكم النيسابوري يف املستدرك عن عائشة، قالت: ما رأيت أحدًا أشبه سمتًا 
وداّل وهديًا وحديثًا برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم يف قيامه وقعوده من فاطمة بنت 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم)3(.

وأخرج املجليس يف بحار األنوار عن أمِّ سلمة قالت: كانت فاطمة بنت رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله أشبه الناس وجهًا وشبهًا برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله)4(.

وأخرج ابن شهر آشوب يف مناقب آل أيب طالب عن جابر بن عبد اهلل: ما رأيت فاطمة 
)1( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد 15: 17.

))( مسند أمحد 3: 164.
)3( املستدرك 4: )7).

)4( بحار األنوار 43: 55.
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متيش إالَّ ذكرت رسول اهلل، متيل عىل جانبها األيمن مرة وعىل جانبها األيرس مرة)1(.

ا إذا ذكرت فاطمة بنت النبي صىل  وروى احلاكم يف املستدرك بإسناده عن عائشة: أهنَّ
اهلل عليه وآله قالت: ما رأيت أحدًا كان أصدق هلجًة منها إالَّ أن يكون الذي ولدها))(.

وأخرجه الزرندي يف نظم درر السمطني)3(.

فاطمة اأمُّ اأبيها

ه  ًا ألبيها؟! أللحنان الكبري الذي تغمره به حتى ُتنسيه حنان أمِّ كيف تكون البنت أمَّ
ه؟  وعطفها؟ أم للحّب الغامر الذي يكتنف األب جتاه ابنته احلانية، فكأنَّه حبُّ الولد ألمِّ
أم للقلب الكبري الذي كان صىل اهلل عليه وآله جيد فيه السلوى واحلنان كلام جبهه رجال 
قريش وكّفارها بغلظتهم وقسوهتم، يوم كانوا يفرشون طريقه باألشواك ويصّبون فوق 
وينعتونه  باحلجارة  فريمونه  سفهاءهم  به  ويغرون  والسال،  الفرث  سجوده  حال  رأسه 
بالكاذب املجنون! لقد قّلد الصادق املصّدق صىل اهلل عليه وآله ابنته فاطمة عليها السالم 
وسام  فكان  ومنارصته،  ومعاضدته  محايته  يف  الكبري  بدورها  منه  عرفانًا  الوسام،  هذا 

الفخر الذي عّز مثيله وانقطع نظريه. 

أخرج أبوالفرج األصفهاين يف مقاتل الطالبيني وابن عساكر يف تاريخ مدينة دمشق، 
عن الصادق عليه السالم أنَّه قال: »إنَّ فاطمة تكنّى بأمِّ أبيها«)4(.

وروى الطــرباين يف املعجــم الكبــري بإســناده عــن مصعــب بــن عبــد اهلل الزبــريي 

)1( مناقب آل أيب طالب 3: )13.
))( املستدرك 3: 160 - 161.

)3( نظم درر السمطني: ص)18.
)4( مقاتل الطالبيني: ص57 ترمجة اإلمام احلسن املجتبى؛ تاريخ مدينة دمشق 3: 156. 
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قــال: كنيــة فاطمــة أمُّ أبيهــا)1(.

وكانت  قال:  فستقة،  املديني  عل  بن  حممد  عن  الكبري  املعجم  يف  الطرباين  وأخرج 
فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله تكنى أمُّ أبيها، يقال كانت أصغر ولد رسول 

اهلل صىل اهلل عليه وآله من خدجية))(.

وأخرج الشيخ الكجوري يف اخلصائص الفاطمية:

ملا نزل قوله تعاىل ﴿النَِّبيُّ َأوَْلى بِالْمُؤْمِنِنيَ مِنْ َأنُْفسِِهمْ وََأْزوَاجُهُ ُأمَّهَاُتهُمْ﴾)3( يف املدينة، 
هات  ن رصن أمَّ وتكنّت كل واحدة من أزواج سيد الكائنات ب ـ)أم املؤمنني( وافتخرن بأهنَّ
املؤمنني واملؤمنات، فسألت فاطمة الزهراء عليها السالم لنفسها ترشيفًا ومزية عليهن، 
فضّمها النبي املختار إىل صدره كام يضم روحه العزيزة احللوة، وقّبلها وشّمها وكنّاها ب ـ 
ي()4(. تي، فأنِت أعىل قدرًا وأجل رتبة ألنَّك )أمِّ هات أمَّ )أمَّ أبيها(؛ يعني إْن كن نسائي أمَّ

فاطمة عليها ال�سالم بهجة قلب اأبيها وروحه التي بني جنبيه 

ته بمدى العالقة  تطالعنا روايات كثرية يعّرف خالهلا رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وآله أمَّ
بينه وبني ابنته احلبيبة فاطمة عليها السالم، ونعلم يقينًا أّن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
ال يقول شططًا وال ُيبالغ دونام دليل، وأنَّه كان يكشف يف هذه العبارات عن املنزلة العالية 
ته عىل  التي بلغتها ابنته الغالية يف عالقتها برهبا تعاىل، وأنَّه صىل اهلل عليه وآله كان يدّل أمَّ

رضورة التمّسك بالزهراء وبعلها وابنيها عليهم السالم كطريق للفوز والفالح.

)1( املعجم الكبري )): 397.

))( املعجم الكبري )): 397.

)3( سورة األحزاب: اآلية 6.
)4( اخلصائص الفاطمية 1: 134 - 135.
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عليها  »فاطمة  قال:  وآله  عليه  اهلل  صىّل  النبي  أنَّ  الطرائف  يف  طاووس  ابن  أخرج 
الّسالم هبجة قلبي، وابناها ثمرة فؤادي، وبعلها نور برصي، واألئمة من ولدها ُأمناء ريب 

وحبل ممدود بينه وبني خلقه؛ من اعتصم هبم نجا ومن ختلف عنهم هوى«)1(.

بابويه  وأخرج املجليس يف بحار األنوار عن كتاب مولد فاطمة عليها السالم البن 
عن جماهد، قال: خرج النبّي صىل اهلل عليه وآله وهو آخذ بيد فاطمة عليها السالم، فقال: 

»من عرف هذه فقد عرفها ومن مل يعرفها فهي فاطمة بنت حمّمد، وهي بضعة منّي، 
وهي قلبي وروحي اّلتي بني جنبّي، فمن آذاها فقد آذان، ومن آذان فقد آذى اهلل«))(. 

ا  وأخرج الصدوق يف أماليه، أنَّ النبي صىّل اهلل عليه وآله قال )يف حديث(:... »وأمَّ
ا سيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين، وهي بضعة  ابنتي فاطمة عليها الّسالم، فإنَّ
احلوراء  وهي  جنبّي،  بني  التي  روحي  وهي  فؤادي،  ثمرة  وهي  عيني،  نور  وهي  مني، 
اإلنسية. متى قامت يف حمراهبا بني يدي رهبا جل جالله، زهر نوُرها ملالئكة السامء كام 
يزهر نور الكواكب ألهل األرض، ويقول اهلل عز وجل ملالئكته: يا مالئكتي، انظروا إىل 
َأَمتي فاطمة عليها الّسالم سيدة إمائي، قائمة بني يدي، ترتعد فرائصها من خيفتي، وقد 

أقبلت بقلبها عىل عباديت. ُأشهدكم أنِّ قد أمنت شيعتها من النار«)3(.

فاطمة ترقي اأباها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله

ُيرقى هبا صاحب اآلفة  التي  العوذة  النهاية يف غريب احلديث واألثر:  الُرقية كام يف 
كاحلمى والرصع وغري ذلك من اآلفات.

)1( الطرائف 1: 117 /ح180.
))( بحار األنوار 43: 54.

)3( أمايل الصدوق: ص175، املجلس 3)؛ بحار األنوار 43: )17 /ح 13.
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ومنه قول الشاعر:

راقيهل للفتى من بنات املوت من واقي  من  املوت  محام  من  له  هل  أم 

أخرج العجلوين يف كشف اخلفا ومزيل األلباس عن أنس: كانت فاطمة عليها الّسالم 
ترقي أباها إذا وجد تكرّسًا يف عطفه أو فرتة: »بسم اهلل وباهلل، أذهب البأس رّب الناس 

واشف أنت الشايف، ال شفاء إال شفاؤك، شفاًء ال يغادر سقاًم يا أرحم الرامحني«

وكانت تنفخ وال تتفل)1(.

ر�سول اهلل يقبل يد فاطمة ويجل�سها مكانه

يف جمتمع خرج للتّو من ظلامت جاهلّية جهالء، جمتمع كان يئد األُنثى صغريًة ملجّرد 
هواجس خوف من العار الذي قد ُتلحقه به إذا كربت وسباها األعداء، ويف جمتمع كان 
بعض أفراده يعترب تقبيل الصغري والطفل أمرًا غري الئق، فقد روى احلاكم يف املستدرك 
عن عروة بن الزبري أخربه عن أبيه أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قّبل حسنًا وضمه إليه 
وجعل يشّمه وعنده رجل من األنصار، فقال األنصاري: إنَّ يل ابنًا قد بلغ ما قّبلته قط، 
فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »أرأيَت إن كان اهلل نزع الرمحة من قلبك فام ذنبي«؟))( 

الصغار  حمّبة  عىل  تقوم  جديدة  ثقافة  يرّسخ  اهلل  رسوُل  كان  املجتمع  هذا  مثل  يف 
اهلل  السالم وهو صغري، وكان صىل  املجتبى عليه  يفعل مع احلسن  رأيناه  وتقبيلهم كام 
عليه وآله يرّسخ ثقافة حمّبة األطفال اإلناث، فريوي احلر العامل أنَّه صىل اهلل عليه وآله 

)1( كشف اخلفا ومزيل االلباس 1: 106.
))( املستدرك عىل الصحيحني 3: 170.
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قال: »خري أوالدكم البنات«.)1( 

ثالث  أو  بنات  ثالث  عال  »َمن  قال:  أنَّه  وآله  عليه  اهلل  صىل  عنه  الصدوق  ويروي 
أخوات وجبت له اجلنة«. قيل: يا رسول اهلل! واثنتني؟ 

قال: »واثنتني«. قيل: يا رسول اهلل! وواحدة؟ قال: »و واحدة«.))( 

وكان صىل اهلل عليه وآله ال يكتفي بالتعليم النظرّي، بل كان يف سريته العملّية أعظم 
األثر يف ترسيخ املفاهيم النظرية يف نفوس الصحابة، وكان صىل اهلل عليه وآله يقوم البنته 

فاطمة ويعاملها بمنتهى اللطف واملحّبة واالحرتام وجيلسها يف مكانه. 

ا  روى احلاكم يف املستدرك بإسناده عن عائشة بنت طلحة عن عائشة بنت أيب بكر أهنَّ
قالت: ما رأيت أحدًا كان أشبه كالمًا وحديثًا من فاطمة برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، 
وكانت إذا دخلت عليه رّحب هبا وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها يف جملسه. ثم 

قال احلاكم: هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه)3(. 

وروى البيهقـي يف السـنن الكـربى بإسـناده عن عائشـة بنت طلحة عن عائشـة بنت 
ـا قالـت: مـا رأيت أحـدًا كان أشـبه كالمـًا وحديثًا مـن فاطمة برسـول اهلل  أيب بكـر أهنَّ
صـىل اهلل عليـه )وآله(وسـلم، وكانـت إذا دخلـت عليـه رّحـب هبـا وقـام إليهـا فأخذ 
بيدهـا فقبلهـا وأجلسـها يف جملسـه، وكان إذا دخـل عليهـا رحبت به وقامـت فأخذت 

بيـده فقبلتـه - وذكـر احلديث)4(. 

)1( مستدرك الوسائل 15: 116.
))( من ال يرضه الفقيه 3: )48. 

)3( املستدرك 3: 154.
)4( السنن الكربى 7: 101.
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وأخـرج القنـدوزي يف ينابيـع املـودة عـن صاحـب املشـكاة،عن عائشـة قالـت: ما 
رأيـت أحدًا كان أشـبه سـمتًا وهديـًا ودالً، ويف رواية: حديثًا وكالمًا، برسـول اهلل صىل 
اهلل عليـه وآله وسـلم مـن فاطمـة، وكان إذا دخلـت عليه قام إليهـا فأخذ بيدهـا فقبلها 
وأجلسـها يف جملسـه، وكان إذا دخـل عليهـا قامـت إليه فأخـذت بيده فقبلته وأجلسـته 

يف جملسـها. )رواه أبو داود()1(.

وأخرج الشيخ الطوس يف األمايل عن عائشة، قالت: ما رأيت من الناس أحدًا أشبه 
كالمًا وحديثًا برسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله من فاطمة عليها الّسالم؛ كانت إذا دخلت 
عليه رّحب هبا وقّبل يدهيا وأجلسها يف جملسه. فإذا دخل عليها قامت إليه فرّحبت به 

وقّبلت يديه.

ودخلت عليه يف مرضه، فساّرها فبكت ثم ساّرها فضحكت. فقلت: كنت أرى هلذه 
فضاًل عىل النساء. فإذا هي امرأة من النساء بينام هي تبكي إذا ضحكت. فسألتها فقالت: 

»إذا إنِّ لبذرة«.

فلام تويّف رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله سألتها، فقالت: »إنَّه أخربن أنَّه يموت فبكيت، 
ثم أخربن أن أول أهله حلوقًا فضحكت«))(.

فاطمة عليها ال�ّسالم يف اخليل ال�سوابق

ال حتتاج املرأة يف مسريهتا التكاملّية إىل تبديل أطقم مالبسها باستمرار، وال إىل تغيري 
طريقة تصفيف شعرها، وال إىل تزيني نفسها بالذهب والفضة واملجوهرات، ألّن تغيري 

)1( ينابيع املودة ): 55 / الرقم30.
))( األمايل للطوس ): 15.
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الظاهر لن ينعكس مطلقًا عىل تغيري الباطن. ولو ألبسنا ُدميًة من الدمى كّل جموهرات 
الدنيا، وصببنا عليها كّل وسائل الزينة، فإهّنا لن تعدو كوهنا دمية رخيصة يستغني عنها 
صاحُبها بُيرس وطيب نفس. ونالحظ يف هذا احلديث أّن بضعة رسول اهلل وريانته من 
ا حني ُأخربت ببكاء  الدنيا كانت ترتدي شملة خلقة خيطت يف مواضع كثرية منها، وأهنَّ
أبيها صىل اهلل عليه وآله مل تأبه بارتداء تلك الشملة، مع أّن سلامن مل يتاملك نفسه أن بكى 
حني نظر إليها وعادت به الذكريات إىل مالبس بنات قيرص وكرسى احلريرّية التي كّن 
يرفلن هبا. وإّن تعبري »إّن ابنتي لفي اخليل السوابق« يف كالم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
هو تعبري حّي جزيل عن حقيقة أّن رضوان اهلل تعاىل ال ُيبلغ إالّ باّتباع مرضاته وُسلوك 
طريق طاعته، فاخليل السوابق تعبري عن أّن املجال هو مضامر سباق يفوز فيه َمن سعى 

ونافَس وبذل غاية اجلُهد وقصاراه. 

أخرج املجليس يف بحار األنوار عن الدروع الواقية، عن كتاب زهد النبي صىّل اهلل 
عليه وآله أليب جعفر أمحد القمي: أنَّه ملا نزلت هذه اآلية عىل النبي صىّل اهلل عليه وآله: ﴿

وَإِنَّ جَهَنَّمَ َلمَوْعِدُهُمْ َأجْمَعِنيَ. َلها سَبْعَُة َأبْواٍب لُِكلِّ باٍب مِنْهُمْ جُزْءٌ مَْقسُومٌ﴾)1(، بكى 
النبي صىّل اهلل عليه وآله بكاًء شديدًا وبكى صحابته لبكائه ومل يدروا ما نزل به جربئيل، 

ومل يستطع أحد من صحابته أن يكّلمه.

وكان النبي صىّل اهلل عليه وآله إذا رأى فاطمة عليها الّسالم فرح هبا. فانطلق بعض 
أصحابه إىل باب بيتها، فوجد بني يدهيا شعريًا وهي تطحن فيه وتقول: ﴿وَما عِنْدَ اهلل 

خَيْرٌ وََأبْقى﴾، فسّلم عليها وأخربها بخرب النبي صىّل اهلل عليه وآله وبكائه.

فنهضت والتّفت بشملة هلا خلقة، قد خيطت يف اثني عرش مكانًا بسعف النخل. فلام 

)1( سورة احلجر: اآلية 43.
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خرجت نظر سلامن الفارس إىل الشملة وبكى وقال: واحزناه، إنَّ بنات قيرص وكرسى 
قد  خلقة،  صوف  شملة  عليها  وآله  عليه  اهلل  صىّل  حممد  وابنة  واحلرير،  السندس  لفي 

خيطت يف اثني عرش مكانًا.

فلام دخلت فاطمة عليها الّسالم عىل النبي صىّل اهلل عليه وآله قالت: »يا رسول اهلل، 
الّسالم منذ مخس  ما يل ولعيل عليه  باحلق  بعثك  الذي  فو  لبايس،  تعّجب من  إنَّ سلامن 
سنني إال مسك كبش نعلف عليه بالنهار بعرينا، فإذا كان الليل افرتشناه، وإنَّ مرفقتنا ملن 

أدم حشوها ليف«.

فقال النبي صىّل اهلل عليه وآله: »يا سلامن، إنَّ ابنتي لفي اخليل السوابق«- احلديث)1(.

تربية الزهراء عليها ال�سالم

اكتشفت أمُّ املؤمنني أمُّ سلمة احلقيقة الناصعة التي أصحرت عن نفسها: أّن الفتاة التي 
فّوض رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أمرها إليها لتـُعينها يف ُأمورها املعيشية واحتياجاهتا 
ال حتتاج إىل تأديب أمِّ سلمة وتعليمها، بل هي أكثر منها أدبًا ومعرفة باألُمور كّلها، فقد 
عّلمها خالقها بالعلم اللديّن. وَعِلمت أمُّ سلمة أنَّ الزهراء فاطمة عليها السالم ال بّد أن 
الكامل واملعرفة. كيف ال وهي سليلة األنبياء  تكون - كام وجدهتا - يف أعىل درجات 
وفرع الدوحة املحمدية وبضعة خاتم األنبياء وأرشفهم. كام شهدت عائشة حني عاشت 
يف بيت رسول اهلل - مع كّل ما تكنّه هلا ولزوجها ممّا تكّشف يف كالمها وترّصفاهتا - أّنه 
الذي َوَلَدها. وسيأيت كالم أمِّ سلمة يف وصف ريانة  ليس أحٌد أصدق من فاطمة إالّ 

رسول اهلل عليها السالم، كام سيأيت كالم عائشة الحقًا.

)1( بحار األنوار 43: 87/ح 9.
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ا قالت: تزّوجني رسول  أخرج الطربي يف دالئل اإلمامة عن أمِّ سلمة أمِّ املؤمنني أهنَّ
اهلل صىّل اهلل عليه وآله وفّوض أمر ابنته إيّل؛ فكنت أؤّدهبا وأدهّلا. كانت واهلل أأدب مني 
وأعرف باألشياء كلها، وكيف ال تكون كذلك وهي ساللة األنبياء؛ صلوات اهلل عليها 

وعىل أبيها وبعلها وبنيها)1(.

فاطمة تداولتها اأيدي املالئكة ومنت يف حجور الطاهرات

ويف احلديث التايل شهادٌة ُأخرى ألمِّ سلمة يف حّق الزهراء عليها السالم واستنكاٌر ملا 
وقع عليها من احليف والظلم، فاحلوراء اإلنسّية التي ُرّبيت يف حجور األنبياء، وتداولتها 
أيدي املالئكة، ونمت يف حجور الطاهرات ال جيوز أن تعاَمل بكّل هذه القسوة والفظاظة، 
كام أهّنا أطهر وأورع وأتقى ِمن أن تّدعي ما ليس هلا بحّق، وهي عليها السالم أعلُم من 

غريها بسنّة أبيها رسول اهلل، وهي أعلم باحلالل واحلرام من سواها. 

آبائه  بن عل، عن  زيد  اإلمامة عن  الشيعي يف دالئل  الطربي  بن جرير  روى حممد 
عليهم السالم خطبة الزهراء عليها السالم واحتجاجها عىل أيب بكر؛ حتى بلغ قوله: 

»... ثم نادى )أبو بكر( الصالة جامعة، فاجتمع الناس، وصعد املنرب، فحمد اهلل وأثنى 
عليه، ثم قال: أهيا الناس، ما هذه الرعة، ومع كل قالة ُأمنية؟! أين كانت هذه األمان يف 
عهد نبيكم؟! فمن سمع فليقل، ومن شهد فليتكلم، كال بل هو ُثعالة شهيُده َذَنبه لعنه 
اهلل، وقد لعنه اهلل، مرّب لكل فتنة، يقول: كروها جذعة، ابتغاء الفتنة من بعد ما هرمت، 
كأمِّ طحال أحب أهلها إليها البغي، أال لو شئت أن أقول لقلُت، ولو تكلمت لُبحت، 
وإنِّ ساكٌت ما ُتركت، يستعينون بالصبية، ويستنهضون النساء، وقد بلغني - يا معرش 

)1( دالئل اإلمامة: ص11.
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األنصار - مقالُة سفهائكم، فواهلل إنَّ أحقَّ الناس بلزوم عهد رسول اهلل أنتم، لقد جاءكم 
فآويتم ونرصتم، وأنتم اليوم أحقُّ من لزم عهده، ومع ذلك فاغدوا عىل ُأعطياتكم، فإنِّ 

لست كاشفًا قناعًا، وال باسطًا ذراعًا وال لسانًا إال عىل َمن استحق ذلك، والسالم«. 

يقال  اهلل  رسول  بنت  فاطمة  أملثل  وقالت:  باهبا  من  رأسها  سلمة  أمُّ  فأطلعت  قال: 
وتداولتها  األنبياء،  حجور  يف  ُرّبيت  للنفس،  واألُنس  اإلنس،  بني  احلوراء  وهي  هذا، 
أيدي املالئكة، ونمت يف حجور الطاهرات، ونشأت خري منشأ، وربيت خري مربى؟! 
﴿وََأنْذِرْ  له:  اهلل  قال  وقد  ُيعلمها؟!  ومل  مرياثه  عليها  حّرم  اهلل  رسول  أنَّ  أتزعمون 
ْقرَبنِيَ﴾)1(؟ أفأنذرها وجاءت تطلبه وهي خرية النسوان، وأم سادة الشّبان،  عَشِريَتَكَ اْلَ
بأبيها رساالُت رّبه؟! فواهللِ لقد  ابنة عمران، وحليلة ليث األقران، متّت  وعديلة مريم 
اهلل  فرسول  ُرويدًا  بشامله،  وُيلحفها  يمينه،  فيوسدها  والقّر،  احلّر  عليها من  يشفق  كان 
أمُّ سلمة  بمرأى لغّيكم، وعىل اهلل تردون، فواهًا لكم وسوف تعلمون. قال: فُحرمت 

تلك السنة عطاءها، ورجعت فاطمة عليها السالم إىل منزهلا فتشّكت))(.

قال ابن أيب احلديد املعتزيل: قلت: قرأت هذا الكالم عىل النقيب أيب ييى جعفر بن 
ييى بن أيب زيد البرصي وقلت له: )بــ(من يعّرض؟ فقال: بل يرّصح. قلت: لو رّصح 
مل أسألك. فضحك وقال: بعل بن أيب طالب عليه السالم، قلت: هذا الكالم كله لعل 

يقوله! قال، نعم، إنَّه امُللك يا بنّي.

، فخاف مـن اضطـراب األمر  قلـت: فـام مقالـة األنصـار؟ قـال: هتفـوا بِذكـر عـلٍّ
فنهاهم. عليهـم، 

)1( سورة الشعراء: اآلية 14).
))( دالئل اإلمامة: ص 3)1 - 5)1.
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فسألُته عن غريبه، فقال: أّما )الرعة( بالتخفيف، أي االستامع واإلصغاء، و)القالة(: 
القول، و)ثعالة(: اسم الثعلب علم غري مرصوف، ومثل ذؤاله للذئب، و)شهيُده َذَنُبه(، 
أي ال شاهد له عىل ما يّدعي إال بعُضه وجزء منه، وأصله َمَثل، قالوا: إنَّ الثعلب أراد 
أن ُيغري األسد بالذئب، فقال: إنَّه قد أكل الشاة التي كنَت قد أعددهتا لنفسك، وكنُت 
حارضًا. قال: فَمن يشهد لك بذلك؟ فرفع ذنبه وعليه دم، وكان األسد قد افتقد الشاة. 
فقبل شهادته وقتل الذئب، و)ُمرٍب(: ُمالزم، أرب باملكان. و)كّروها جذعة(: أعيدوها 

إىل احلال األُوىل، يعني الفتنة واهلرج. و)أّم طحال(: امرأة بغّي يف اجلاهلية.)1(

)1( رشح هنج البالغة 16: 15).
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العالقة امل�ستع�سية على الو�سف

تلك  يتصور  وكيف  احلنون؟  والبنت  الودود  األب  بني  العالقة  املرء  يتصور  كيف 
وتكون  خلقه،  من  وصفّيه  وحبيبه  تعاىل  اهلل  خلق  أرشف  األب  يكون  حني  العالقة 
البنت حوراء إنسية مّن اخلالق هبا عىل نبّيه بعد صرب وامتحان طويل، وبعد صيام وقيام 
وانقطاع عن اخللق ألربعني يومًا كاملة، فلاّم جاءه أمني وحي اهلل بعد األربعني يومًا برّشه 
أنَّ اخلالق سريزقه النسمة الطاهرة التي يكون منها نسله وامتداد رسالته إىل يوم القيامة. 
مل يكن األب يف هذه العالقة أبًا عاديًا ليمكن لنا أن نتحدث عن مشاعر املحبة األبوية 
التي تدفع اآلباء لغمر بناهتم بفيض حناهنم ورعايتهم. كان األب رجاًل وصفته السامء 
ابنته شيئًا  يُوحَى﴾)1(، فإذا قال يف حق  الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّ وَحْيٌ  يَنْطِقُ عَِن  أنَّه ﴿مَا 
خالقها  أهبطها  حوراء  االبنة  كانت  املقابل  ويف  الصدق.  وحمض  احلق  عني  قوله  كان 
الرجس  العاملني، وأذهب عنها  من جنانه وخلع عليها رداًء برشيًا وجعلها سيدة نساء 
وطّهرها تطهريًا، فكانت بحق مطّهرة مربأة من كل نقص ودنس، فلم تعهد ما تعهده 
نساء األرض مما يقعد هبا عن عبادة خالقها املنّان. كانت العالقة بني رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله وابنته الزهراء فاطمة عليها السالم عالقة تستعيص عىل الوصف، عالقة أكرب 
يف حمتواها ومعناها من أن ترشحها الكلامت. وكان يف بيت النبي صىل اهلل عليه وآله َمن 
يعرتض عىل رسول اهلل لكثرة تقبيله البنته الزهراء عليهام السالم، وكان صىل اهلل عليه 
»ويلِك! ملا أن ّعرج يب  وآله يكشف بعض أرسار هذا احلب اإلهلي فيقول للمعرتضة: 

)1( سورة النجم: اآليتان 3و4.
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إىل السامء مّر يب جربئيل عىل شجرة طوبى فناولني من ثمرها فأكلتها، فحّول اهلل ذلك 
إىل ظهري؛ فلام أن هبطت إىل األرض واقعت خدجية فحملت بفاطمة عليها الّسالم؛ فام 

قّبلُتها قط إال وجدت رائحة شجرة طوبى منها«! 

لقد كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يقوم من مقامه إذا دخلت عليه ابنته فيقبل يدها 
ا ثمرة فؤاده وهبجة قلبه،  وجيلسها مكانه! وكان يفدهيا بنفسه وبأبويه، وكان يصفها بأهنَّ
ومّلا سمع صىل اهلل عليه وآله ابنته احلبيبة تناديه بـ»يا رسول اهلل« بعد نزول آية قرآنية تنهى 
ا مل تنزل  عن مناداته باسمه، أعرض عنها مرة أو مرتني، ثم أقبل عليها فقال: »يا فاطمة، إنَّ
فيك وال يف أهلك وال يف نسلك؛ أنت مني وأنا منك، إنامَّ نزلت يف أهل اجلفاء والغلظة من 

ا أحيى للقلب وأرىض للرب«! قريش، أصحاب البذخ والكرب. قويل: يا أبة، فإنَّ

وكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يغبط أمري املؤمنني عليًا عىل زواجه بمثل الزهراء 
فاطمة عليهام السالم، وكان يقف بباب بيتها صباح كل يوم عدة أشهر فيقرأ آية التطهري 
أمواهلم  عليه  عرضوا  حني   - ته  أمَّ وآله  عليه  اهلل  صىل  أبلغ  ولقد  للصالة.  ويدعوهم 
وممتلكاهتم أجرًا عىل تبليغ الرسالة وعىل املشاق التي جتشمها من أجل هدايتهم - أنَّه ال 

يريد منهم أجرًا إالَّ أن يوّدوا أهل بيته بعده )ومن أبرز مصاديقهم ابنته الطاهرة(. 

الكبري  لدورها  منه  أبيها( عرفانًا  بـ)أّم  ابنته  وآله  عليه  اهلل  اهلل صىل  كنّى رسول  لقد 
يف محاية أبيها ووقوفها إىل جانبه يف مجيع مراحل حياهتا معه، وكان إذا سافر من املدينة 
آخر  كان  إذا سافر  وآله  عليه  اهلل  فكان صىل  السالم،  عليها  لفاطمة  فراقه  فرتة  اخترص 
عهده بإنسان من أهله: فاطمة عليها الّسالم، وكان أول من يدخل عليه إذا قدم: فاطمة 

عليها الّسالم. 



107

ت •
بن

وال
ب 

األ
ن 

 بي
مة

مي
لح

ة ا
الق

لع
– ا

ل 
ثال

 ال
صل

لف
• ا

ولقد فدى رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ابنه إبراهيم عليه السالم للحسني ابن فاطمة 
ا إذا مات احلسني فإنَّ  عليهام السالم، ألنَّه فّكر أنَّ إبراهيم إذا مات فسيحزن عليه هو، أمَّ
ابنته احلبيبة ستحزن عليه؛ فآثر أن يموت ابنه بدالً من ولد ابنته! وشاءت اإلرادة الربانية 
هلذا النبي الكريم أن يكون ابنا فاطمة ابنيه، ويكون نسله من هذه البتول الطاهرة ومن 

صلب عل عليهم مجيعًا سالم اهلل تعاىل.

طوال  تسانده  أبيها،  أمُّ  تقف  العجيبة  املقدسة  العالقة  هذه  من  اآلخر  اجلانب  ويف 
ا وقفت إىل جانبه  مسريته الشاقة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل، مل تتخلَّ عنه حلظة قط، حتى أهنَّ
حلظات نزعه األخرية. ُسئلت عائشة: كيف رأيت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله عند شدة 
وجعه؟ قالت: أما رسول اهلل فلم أقدر الثبات عنده، ولكن هذه ابنته فاطمة عليها الّسالم 

ا مل تزل إىل جانبه... فاسأهلا، فإهنَّ

هامت  أن  عجب  فال  معرفته،  حق  املرسل  أباها  السالم  عليها  الزهراء  عرفت  لقد 
معرض  يف  األخرية  أيامه  يف  أباها  أنَّ  سمعت  وملا  وابنيها،  نفسها  عىل  وآثرته  حّبه  يف 
القصاص من قبل عكاشة )يف قصة أوردناها( قالت لبالل احلبيش: يا بالل! إذن فُقل 
للحسن واحلسني عليهام الّسالم يقومان إىل هذا الرجل فيقتّص منهام وال يدعانه يقتّص 

من رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله! 

وحني عرفت أنَّ أباها صىل اهلل عليه وآله يترض دخلت عليه فقالت: »نفيس لنفسك 
الفداء، ووجهي لوجهك الوقاء؛ يا أبتاه، أال تكّلمني كلمة؟ فإنِّ أنظر إليك وأراك مفارق 
الدنيا، وأرى عساكر املوت تغشاك شديدًا. فقال هلا: يا بنية، إنِّ مفارقك، فسالٌم عليك 
القيامة؟ قال: عند احلساب. قالت: فإن مل ألقك  امللتقى يوم  أبتاه، فأين  يا  مني. قالت: 
تك؟ قال:  تي. قالت: فإن مل ألقك عند الشفاعة ألمَّ عند احلساب؟ قال: عند الشفاعة ألمَّ
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عند الرصاط، جربئيل عن يميني، وميكائيل عن يساري، واملالئكة من خلفي وقدامي 
ة حممد من النار ويرّس عليهم احلساب«. ينادون: رّب سّلم أمَّ

لقد بلغت فاطمة عليها السالم يف حمبتها ألبيها خاتم األنبياء واملرسلني حدًا كانت 
معه إذا نظرت إىل قميصه وشّمته بعد ارحتاله صىل اهلل عليه وآله سقطت مغشّيًا عليها، 
وملا سمعت بالل احلبيش يؤذن )بطلب منها( ويذكر اسم أبيها يف األذان، مل تتاملك نفسها 

فسقطت مغشيًا عليها!

البكائني  أحد  ُدعيت  حتى  ابنته  بكته  فقد  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  ارحتال  بعد  ا  أمَّ
ا فاطمة فبكت عىل رسول اهلل حتى تأذى أهل  »أمَّ اخلمسة؛ قال الصادق عليه السالم: 
ا أن تبكي بالنهار! وكانت  ا أن تبكي بالليل، وإمَّ املدينة. فقالوا هلا: آذيتِنا بكثرة بكائك، إمَّ
الزهراء  قلب  عىل  الفجيعة  مضاضة  عىل  يزيد  وكان  فتبكي«.  الشهداء  مقابر  إىل  خترج 
فيه،  له  ِقبل من ال حّق  أبيها ُمصادرًا من  بأمِّ أعينها منرَب  تنظر  ا كانت  أهنَّ عليها السالم 
وترى عيانًا املسرية التي رعاها أبوها طيلة فرتة بعثته الرشيفة وهي تنحرف عن األهداف 
السامية التي رسمتها الرشيعة الغّراء طريقًا مهيعًا لسعادة البرشّية. ولعّل الزهراء وهي 
لعّلها  الرسالة،  دعائم  إلرساء  الغالية  بدمائهم  جادوا  الذين  الشهداء  مقابر  عند  تبكي 
كانت  لعّلها  أو  بالضياع،  مهددة  الكبرية  تضحياهتم  ثمرات  ترى  حني  تتأّسف  كانت 
تندب تلك النفوس الكبرية املخلصة التي صربت عىل احلق دون أن تنحرف قيد أنملة. 

النبي يكرث تقبيل ريحانته فاطمة عليها ال�سالم

كان لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله تسع زوجات، لكننا مل نسمع أنَّ إحداهن اعرتضت 
عليه يف أمر املحّبة الكبرية التي كان ُيبدهيا لبضعته وريانته الزهراء عليها السالم سوى 
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ما كان من عائشة! ودعونا نتساءل: ملاذا كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ُيكثر تقبيل 
فاطمة عليها السالم، بحيث إّن ذلك كان يستفّز عائشة؟! اجلواب هو ما رّصح به رسول 
اهلل رّدًا عىل أسئلة عائشة االستنكارّية املتكّررة بأنَّه كان يقّبل ريانته فاطمة كّلام اشتاق 
إىل رائحة اجلنّة. ثّم! ملاذا مل يكن يف ترّصف رسول اهلل عىل هذا النحو مدعاة الستنكار 
هات املؤمنني  أو حّتى لتعّجب إحدى نسائه الباقيات؟! مل ينقل لنا التاريخ أّن إحدى أمَّ
فاطمة  األثرية  ابنته  األنبياء  خاتم  به  أحاط  الذي  الكبري  احلّب  أدهشها  أو  أزعجها 
الشديدة من خدجية عليها  بالغرية  أنَّ عائشة كانت تشعر  السالم. وسيأيت قريبًا  عليها 
ا كانت تنزعج من وفاء النبي هلا وِذكره هلا وتقول: )ما غرُت عىل أحد من  السالم، وأهنَّ
ا كانت تنتقص منها أمام رسول  نساء النبي كام غرُت عىل خدجية وما رأيُتها(! حّتى أهنَّ
ابنتها  إىل  وتيسء  الشدقني()1(،  محراء  )عجوز  ا  بأهنَّ وتسّبها  سيئة  بنعوت  وتنعتها  اهلل 

وختاطبها بـ)بنت خدجية(!! 

أخرج احلافظ السيوطي يف جامع األحاديث عن عائشة: أنَّ النبي صىّل اهلل عليه وآله 
كثريًا ما يقّبل عرف فاطمة عليها الّسالم))(.

وروى العّيايش يف تفسريه عن أبان بن تغلب، قال: كان النبي صىّل اهلل عليه وآله يكثر 
تقبيل فاطمة عليها الّسالم. قال: فعابته عىل ذلك عائشة فقالت: يا رسول اهلل! إنَّك لتكثر 

تقبيل فاطمة!

فقال هلا: »ويلك! ملا أن عرج يب إىل السامء مّر يب جربئيل عىل شجرة طوبى فناولني 

من  يشء  بياض  لشدقها  يبق  ومل  الكرب  من  أسناهنا  سقطت  قد  جدًا  كبرية  عجوز  معناه  الشدقني(  محراء  )عجوز   )1(
األسنان، إنام بقي فيه محرة لثتها.

))( جامع األحاديث للسيوطي 18: 1)) /ح 110)1.
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من ثمرها فأكلتها، فحّول اهلل ذلك إىل ظهري؛ فلام أن هبطت إىل األرض واقعت خدجية 
فحملت بفاطمة عليها الّسالم؛ فام قّبلتها قط إال وجدت رائحة شجرة طوبى منها«)1(.

يكثر  وآله  عليه  اهلل  صىّل  النبي  كان  قال:  عباس،  ابن  عن  بإسناده  الصدوق  وروى 
ي، إنَّك تكثر قبل فاطمة!  القبل لفاطمة عليها الّسالم. فقالت له عائشة: بأيب أنت وأمِّ
فقال النبي صىّل اهلل عليه وآله: »إنَّ جربئيل ليلة ُأرسي يب أدخلني اجلنة، فأطعمني من 
مجيع ثامرها. فصار ماًء يف صلبي، فحملت مني خدجية بفاطمة عليها الّسالم. فإذا اشتقت 
إىل تلك الثامر قّبلت فاطمة عليها الّسالم، فأصبت من رائحتها طعم تلك التي أكلتها«))(.

اهلل  »أنَّه كان صىل  السالم(:  )عليهام  والصادق  الباقر  آشوب عن  ابن شهر  وأخرج 
عليه وآله ال ينام حتى يقبل عرض وجه فاطمة«.)3(

أقول: مر بنا عن قريب أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله كان يقبل يد ابنته الزهراء 
عليها السالم وجُيلسها مكانه.

ها وينهر عائ�سة  النبي يدافع عن الزهراء وميتدح اأمَّ

مل تكن العالقة بني الزهراء عليها السالم وبني عائشة عىل ما يرام منذ األُيام األوىل 
عن  فاطمة  لتعويض  عائشة  تسعى  أن  من  وبدالً  اهلل،  رسول  بيت  عائشة  دخول  عىل 
ها أمِّ املؤمنني خدجية، فقد كانت عائشة تنتقص من  احلنان الكبري الذي افتقدته بوفاة أمِّ
خدجية حتى أمام رسول اهلل وتنعتها بنعوت قبيحة، وكانت كثريًا ما تصيح يف وجه فاطمة 

)1( تفسري العيايش ): )1).
))( ملحقات إحقاق احلق 5): 137، عن عيون األخبار.

)3( مناقب آل أيب طالب 3: 114.
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ها املتوّفاة، وتذكر الروايات أنَّ النبي صىل اهلل  وتدعوها بـ)ابنة خدجية( وُتنكر فضل أمِّ
عليه وآله غضب يومًا عىل عائشة غضبًا شديدًا، فوعدته أْن ال تذكر خدجية بسوء بعد 
ا مل ترها يف حياهتا - كانت بسبب حّب  ذلك. والظاهر أنَّ غرية عائشة من خدجية - مع أهنَّ
النبي الشديد هلا، والظاهر أنَّ عائشة كانت تبغض فاطمة لكوهنا ابنة خدجية من جهة، 
تقبيلها ويقوم إجالالً  النبي صىل اهلل عليه وآله كان يّبها حمّبة خاصة وُيكثر من  وألنَّ 
ا - من جهة ثالثة - أصبحت زوجة أمري املؤمنني عليه السالم،  هلا من جهة ثانية، وألهنَّ
الذي كانت عائشة ال ختفي بغضها له. ولقد فات عائشة - ولعلها تعجز عن إدراكه - أنَّ 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ليس شخصًا عاديًا تتحّكم فيه العواطف، فيحّب ويبغض 
ُيدنيه إالَّ بمقدار  أو  وفقًا ألهواء نفسه، وأنَّه صىل اهلل عليه وآله ما كان يقّرب شخصًا 
ُقرب ذلك الشخص أو ُبعده عن اهلل تعاىل، وأنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله - وأهل 

بيته مثله - ال يّب إالَّ يف اهلل، وال ُيبغض إالَّ يف اهلل تعاىل. 

روى الصـدوق يف اخلصـال عـن عمـرو بـن أيب املقـدام، عن أبيـه، عـن أيب عبد اهلل 
عليـه السـالم قـال: »دخل رسـول اهلل صىل اهلل عليـه وآله منزلـه، فإذا عائشـة مقبلة عىل 
ك علينـا فضاًل،  فاطمـة تصاحيهـا وهـي تقـول: واهلل يا بنـت خدجية مـا تريـن إالَّ أنَّ ألمِّ
وأّي فضـل كان هلـا علينـا؟! مـا هـي إال كبعضنـا! فسـمع مقالتهـا لفاطمـة، فلـام رأت 
فاطمـة رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآله بكت، فقـال: ما ُيبكيـك يا بنت حممـد؟! قالت: 
ـي فتنّقَصْتهـا فبكيـُت، فغضـب رسـول اهلل صىل اهلل عليـه وآله ثم قـال: َمه يا  ذكـرْت أمِّ
محـرياء، فـإنَّ اهلل تبـارك وتعـاىل بـارك يف الـودود الولـود، وإنَّ خدجية رمحهـا اهلل ولدت 
منـي طاهـرًا وهو عبـد اهلل وهو املطهـر، وولدت مني القاسـم وفاطمة ورقيـة وأمَّ كلثوم 
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وزينـب، وأنـت ممن أعقـم اهلل رمحه فلـم تلدي شـيئًا«)1(.

النبي مي�سح عني فاطمة عليها ال�ّسالم بثوبه 

البكاء عىل املّيت - وباألخّص إذا كان قريبًا - من الرمحة التي أودعها اخلالق الرحيم يف 
قلوب عباده، يتساوى يف ذلك الرجاُل والنساء، لكّن عىل النساء أن يلتفتن إىل مراعاة أمر 
السرت واحلجاب يف بكائهّن وتفّجعهّن باملصاب، وهاهي سّيدة النساء عليها السالم تفقد 
ُأختها رقّية فال تزيد عن أن جتلس عىل شفري قربها برفقة أبيها فتذرف الدموع. ونالحظ 
هني رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله النساء عن البكاء املصحوب بالرصاخ والرضب عىل 
الصدور، ذلك الذي عرّب عنه بـ)نعيق الشيطان(! والفاصل بني ما جيوز للمرأة وما ال 
جيوز هلا يف حديث النبي صىل اهلل عليه وآله هو أنَّ »مهام يكون من القلب والعني فمن اهلل 
والرمحة، ومهام كان من اليد واللسان فمن الشيطان«. ونالحظ يف هذا احلديث أنَّ رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله اختار أن يكون إىل جانب ابنته احلبيبة، وأّنه كان ُيكفكف دموعها 

بثوبه رمحًة منه هلا! 

روى أمحد يف املسند عن ابن عباس، قال: ملا مات عثامن بن مظعون قالت امرأته: هنيئًا 
إليها رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله نظرة غضب،  يا بن مظعون باجلنة. قال: فنظر  لك 
فقال هلا: »ما يدريك؟ فو اهلل إنِّ لرسول اهلل وما أدري ما ُيفعل يب«. قال عفان: وال به. 

قالت: يا رسول اهلل، فارسك وصاحبك!

فاشتد ذلك عىل أصحاب رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله حني قال ذلك لعثامن وكان 
من خيارهم، حتى ماتت رقية ابنته. فقال: »احلقي بسلفنا اخلري عثامن بن مظعون«. قال: 

)1( بحار األنوار العالمة املجليس 16: ) - 3، عن اخلصال.
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وبكت النساء، فجعل عمر يرضهبن بسوطه. فقال النبي صىّل اهلل عليه وآله لعمر: »دعهن 
يبكني، وإياكن ونعيق الشيطان«.

ثم قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »مهام يكون من القلب والعني فمن اهلل والرمحة، 
ومهام كان من اليد واللسان فمن الشيطان«.

وقعد رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله عىل شفري القرب وفاطمة عليها الّسالم إىل جنبه 
تبكي، فجعل النبي صىّل اهلل عليه وآله يمسح عني فاطمة عليها الّسالم بثوبه رمحة هلا)1(.

فاطمة تدافع عن اأبيها يف اأوج حماربة كفار قري�ض له

ودافعت عنه صغريًة  فقد الزمته  املختلفة،  مراحل حياته  أباها يف  الزهراء  تفارق  مل 
يف مّكة قبل اهلجرة أمام ُعتاة قريش ودعت عليهم يوَم مل يكن أحٌد جيرؤ عىل الوقوف 
بوجههم، والزمته بعد هجرته ووقفت يف جانبه يف أشّد األوقات وأعرسها، إذ وقفت 
إىل جانبه يوم ُأحد، يوم وىّل أكثر املسلمني األدبار ومل يبَق إىل جانب رسول اهلل إالَّ أمري 
املؤمنني عليه السالم مع نفر قالئل. يومذاك كانت فاطمة عليها السالم إىل جانب أبيها، 

تضّمد جراحه النازفة وتغسل الدم عن وجهه الرشيف. 

أخرج الطربس عن عبد اهلل، قال: »بينام رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله ساجدًا وحوله 
ناس من قريش، وثّم سيل بعري«. فقالوا: من يأخذ سل هذا اجلزور أو البعري فيفرقه عىل 
ظهره؟ فجاء عقبة بن أيب معيط فقذفه عىل ظهر النبي صىّل اهلل عليه وآله.وجاءت فاطمة 
عليها الّسالم فأخذته من ظهره ودعت عىل من صنع ذلك. قال عبد اهلل: فام رأيت رسول 
اهلل صىّل اهلل عليه وآله دعا عليهم إالَّ يومئذ، فقال: »اللهم عليك املأل من قريش؛ اللهم 

)1( مسند أمحد بن حنبل 1: 335.
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عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أيب معيط وُأمية ابن 
خلف- أو ُأيّب بن خلف، وشك شعبة«. قال عبد اهلل: ولقد رأيتهم قتلوا يوم بدر وألقوا 
يف القليب- أو قال: يف بئر-، غري أّن ُأمية بن خلف- أو ُأيّب بن خلف- كان رجاًل بادنًا، 

فقطع قبل أن يبلغ البئر)1(.

ها وعّمها اأبي طالب رعاية فاطمة لأبيها بعد وفاة اأمِّ

تويف أبو طالب سالم اهلل عليه حامي رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وغاب القلب 
الكبري الذي مل يأُل ُجهدًا يف ُنرصة النبي والوقوف إىل جانبه، وأشعاره الكثرية ترّصح بام 

كان يعتمل يف قلبه من اإليامن بالنبي والعزم عىل مساندته ومؤازرته، ومنها قوله:

أمحــدًا  ُنسلم))(  اهلل  وبيت  ــه ونـــقـــاتـــْلكذبتم  ــ ــ ــا نـــطـــاعـــن دون ــ وملـ

ــّرع حــولــه ــ ــى نـ ــت ــه ح ــم ــل ــس ــلون ــالئ ــنــا واحل ــائ ــن ونـــذهـــل عـــن أب

ويقول:

ُمــكــّذب ال  ابــنــنــا  أّن  تعلموا  ــِلأمل  ــاط األب ــقــول  ب يعبأ  وال  لــديــنــا 

بوجهه الــغــام  يستسقى  ــيــع الــيــتــامــى عــصــمــٌة لــأرامــلوأبــيــض  رب

هاشم آل  مــن  اهلـــاّلك  ــه  ب وفواضل)3(يــطــوف  عصمٍة  يف  عنده  فهم 

وارحتلت يف العام نفسه السيدة خدجية سالم اهلل عليها، وهي أول امرأة آمنت برسول 
كبريًا  أملًا  النارصين  هذين  رحيل  فخّلف  متلك،  ما  بكّل  وآزرته  برسالته  وصّدقت  اهلل 

)1( إعالم الورى 1: 1)1.
))( يف بعض املصادر: نبزي حممدًا. ومعنامها واحد.

)3( إيامن أيب طالب، للشيخ املفيد، ص:1).



115

ت •
بن

وال
ب 

األ
ن 

 بي
مة

مي
لح

ة ا
الق

لع
– ا

ل 
ثال

 ال
صل

لف
• ا

بــ)عام األحزان(.  العام  إنَّه سّمى ذلك  وآله، حتى  اهلل عليه  يف قلب رسول اهلل صىل 
وتوّجب عىل الزهراء أن تشغل الفراغ الكبري الذي خّلفته أمُّ املؤمنني خدجية، فأحاطت 

النبي بحناهنا ورعايتها، حتى لّقبها النبي بـ)أمُّ أبيها(. 

يقـول مؤلـف )سـيدات نسـاء أهـل اجلنـة(: )... وملـا فـرج اهلل الكربـة وخـرج بنو 
هاشـم وبنـو عبـد املطلـب مـن الِشـعب مات أبـو طالـب الـذي كان يمنع وينـرص ابن 
أخيـه صـىل اهلل عليـه - وآلـه - وسـلم، ثـم حلقـت به سـيدة نسـاء قريش خدجيـة التي 
كانـت وزيـر صـدق لرسـول اهلل صـىل اهلل عليـه - وآلـه - وسـلم عـىل االبتـالء، فمأل 

احلـزن قلـب فاطمـة وقلـب أبيها.

وفقـد النبـي عليـه الصالة والسـالم الرعايـة والعطـف واملنعـة والتأييد، فلـام غادر 
داره اعرتضـه سـفيه مـن قريش ونثر عىل رأسـه الرتاب، فعاد رسـول اهلل صـىل اهلل عليه 
- وآلـه - وسـلم إىل بيتـه والـرتاب عىل رأسـه، فقامت إليـه ابنته فاطمة بقـدح كبري من 
مـاء فغسـلت وجهـه ويديـه وهي تبكـي، فقال النبـي عليه الصـالة والسـالم: ال تبكي 

يـا بنية فـإنَّ اهلل مانع أبـاك(.)1(

دمشق،  مدينة  تاريخ  يف  عساكر  وابن  تارخيه،  يف  الطربي  الواقعة:  هذه  نقل  أقول: 
وابن كثري يف البداية والنهاية، لكنّهم مل يرّصحوا باسم الزهراء عليها السالم، بل ذكروها 
بلفظ )بنته( دون أن  تاريخ اإلسالم  الواقعة يف  الذهبي  بناته(، وأورد  بوصف )إحدى 

ُيفصح عنها، وللنصب إذا استقّر يف القلوب شؤوٌن عجيبة!!))(

)1( رشح إحقاق احلق 5): 89)، نقاًل عن )سيدات نساء أهل اجلنة( ص100، عبد العزيز الشناوي )معارص(.
))( انظر: تاريخ الطربي ): 80؛ تاريخ مدينة دمشق 66: 338؛ البداية والنهاية 3: 151؛ تاريخ اإلسالم 1: 35).
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فاطمة عليها ال�سالم تطبب جراحات اأبيها

موقفها  يزال  وال  الظروف،  أحلك  يف  حتى  أباها  السالم  عليها  الزهراء  تفارق  مل 
وموضع صالهتا يوم )ُأحد( شاخصًا إىل يومنا هذا يزوره الناس ويترّبكون به، وكانت 
الذي جاء  الكّفار  أمام جيش  املسلمون  التي خاضها  املصريية  املعارك  ُأحد من  معركة 
أبيها،  جانب  إىل  السالم  عليها  الزهراء  وقفت  وقد  )بدر(.  يوم  هلزيمته  ويثأر  ينتقم 
ووقفت معها بعض النساء الاليت كّن يسقني اجلرحى ويداوينهم، يف حني نقل لنا التاريخ 
ا جلأت إىل حصري فأحرقته  أنَّ الزهراء عليها السالم كانت تغسل جراح أبيها النازفة، وأهنَّ

وجعلته عىل اجلرح الفاغر الذي أبى أن يتامسك، فنجحت يف إيقاف الدم النازف. 

روى الطرباين عن عبد املهيمن، عن أبيه، عن جده، قال: إينِّ حلارض يوم ُأحد، وإينِّ 
ألنظر حني ُرمي وجه رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله فُجرح، وإينِّ ألعرف من كان يغسل 
الدم عن وجه رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله ومن كان يمل املاء يف املجن. فأبى الكلم أن 
يرقأ حتى أحرقت فاطمة بنت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله حصريًا خلقًا فجعلت رماده 
عليه فرقأ؛ إّن الذي يمل املاء يف املجن َلعل بن أيب طالب عليه الّسالم وفاطمة عليها 

الّسالم تغسل الدم وتداويه)1(.

يقول الواقدي - وهو يتحدث عن رجوع النبي صىّل اهلل عليه وآله من معركة ُأحد: 
وكّن جئن أربع عرشة امرأة، منهّن فاطمة بنت رسول اهلل عليها الّسالم يملن الطعام 

والرشاب عىل ظهورهن ويسقني اجلرحى ويداوينهم))(.

وأخرج املجليس عن سهل بن سعد، قال: خرج رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله يوم 

)1( املعجم الكبري للطرباين 6: 3)1 /ح 5711؛ و6: 134/ ح5775.
))( سرية رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وأهل بيته عليهم الّسالم 1: 758، عن املغازي للواقدي.
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ابنته  الّسالم  عليها  فاطمة  وكانت  رأسه،  عىل  البيضة  وُهشمت  رباعّيته  وُكرست  ُأحد 
تغسل عنه الدم، وعل أيب طالب عليه الّسالم يسكب عليها باملجن.

حصري  قطعة  أخذت  كثرة  إالَّ  الدم  يزيد  ال  املاء  أنَّ  الّسالم  عليها  فاطمة  رأت  فلام 
فأحرقت حتى إذا صار رمادًا ألزمته، )فــ( استمسك الدم)1(.

قال الواقدي يف وقعة ُأحد:

... فتأيت فاطمة عليها الّسالم أباها وهي تبكي عىل عمها لدى رسول اهلل صىّل اهلل 
عليه وآله، وجعل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله إذا بكت بكى، وحتاول تضميد جرح 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وقطع الدم الذي كان ينزف من جسده الرشيف الطاهر، 
وكان زوجها علٌّ عليه الّسالم يصّب املاء عىل جرح رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وهي 
انقطاع الدم أخذت قطعة صوف فأحرقتها حتى صارت رمادًا  تغسله. وملا يئست من 

فذرته عىل اجلرح حتى انقطع دمه))(.

اللهم ل جُتع فاطمة!

اهلل  صىل  األنبياء  خاتم  بأبيها  ذلك  يف  متأسية  اجلوع  السالم  عليها  الزهراء  ذاقت 
عليه وآله الذي أبى إالَّ أن يواس فقراء الصفة وأمثاهلم يف معيشته، وكان يبات طاويًا، 
أيام. ويروى عن  الشعري ثالثة  بأنَّه مل يشبع من خبز  السالم  املؤمنني عليه  أمري  ويصفه 
اإلمام الصادق عليه السالم أنَّه سئل عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، هل صحيح أنَّه 
مل يشبع من خبز بّر ثالثة أيام قط؟ فقال أبو عبد اهلل عليه السالم: ما أكله قط. فسئل: 

)1( بحار األنوار 59: )19 /ح 4.
))( سرية رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وأهل بيته عليهم الّسالم 1: 758، عن املغازي للواقدي.
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فأي يشء كان يأكل؟ قال: كان طعام رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله الشعري إذا وجده، 
وحلواه التمر، ووقوده السعف)1(. ونجد الزهراء اليافعة تلجأ إىل أبيها وهي جائعة قد 
غرّي السغُب لوهنا حّتى اصفّر، فُيجلسها أبوها عىل فخذه يف حنوٍّ وعطف ويدعو هلا أن 

ُيشبعها مشبع اجلاعة. 

روى عمران بن احلصني، قال: كنت عند النبي صىّل اهلل عليه وآله جالسًا إذ أقبلت 
فاطمة عليها الّسالم، قد تغرّي وجهها من اجلوع. فقال هلا: أدين، فدنت منه. فرفع يده 
حتى وضعها عىل صدرها يف موضع القالدة وهي صغرية. ثم قال: »اللهم ُمشبع اجلاعة 
الّسالم«. قال: فرأيت الدم عىل وجهها كام كانت  ورافع الوضعة، ال جُتع فاطمة عليها 

الصفرة. فقالت: »ما جعُت بعد ذلك«))(.

صىّل  اهلل  رسول  إىل  الّسالم  عليها  فاطمة  أقبلت  قال:  الّسالم،  عليه  جعفر  أيب  عن 
اهلل عليه وآله فعرف يف وجهها اخلمص-قال: يعني اجلوع-. فقال هلا: »يا بنية، ههنا«. 
فأجلسها عىل فخذه األيمن. فقالت: »يا أبتاه، إنِّ جائعة«. فرفع يديه إىل السامء فقال: 
عليه  جعفر  أبو  قال  نبيك«.  بنت  فاطمة  أشبِع  اجلاعة،  وُمشبع  الوضعة  رافع  »اللهم 

الّسالم: »فو اهلل ما جاعت بعد يومها حتى فارقت الدنيا«)3(.

النبي مير على بيت فاطمة قبل بيوته التي فيها ن�ساوؤه

لقد عرّبت العالقة الفّياضة بني نبي الرمحة وابنته وبضعته وريانته فاطمة عن نفسها 
بمختلف التعابري، فكان األُب رسول اهلل خيترص فرتة مفارقته البنته احلبيبة عند سفره، 

)1( أمايل الشيخ الطوس: ص663؛ جملس يوم اجلمعة.
))( اخلرائج واجلرائح ص 39.

)3( بحار األنوار 43: 77 /ح 64، عن مصباح األنوار.
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وكان يبدأ ببيتها بعد أن يصّل الغداة قبل أن يذهب إىل بيوت نسائه، فيطمئّن إىل حاهلا 
وحال زوجها وابنيها، بل كان يمل ابنيها عىل منكبيه! بل كان ُيركب احلسنني - ومها 
صغريان - عىل ظهره ويسري هبام ليؤنسهام، وقد شاهده أحد أصحابه عىل تلك احلال، 
فعرس عليه فهم املوقف، فقال معّرضًا وهو خياطب احلسنني عليهام السالم: )نِعم اجلََمُل 
مجُلكام(، فأجابه رسول اهلل يف حزم »ونِعَم الراكبان مها«! وكان هذا األب الرحيم يقف 
اهلل  عند  ابنته  بشأن  ته  ُأمَّ لُيذّكر  التطهري  آية  ويتلو  للصالة  فينادهيم  ابنته كل غداة  بباب 
تعاىل، لكّن التاريخ يّدثنا أّنه رجع عن باب بيت ابنته يومًا ملا سمع بكاءها من شظف 
العيش، ومل تستطع عيناه إال أن تذرف الدموع سخانًا، ولعّله مل يشأ أن يزيد أمل ابنته بمنظر 
دموعه، أو لعّله مل يشأ أن يدخل عليها ويشاهد حاهلا دون أن يستطيع مساعدهتا، ولعّله 

كان يومذاك أشّد جوعًا، فانرصف راجعًا يكفكف دموعه.

عن أنس بن مالك، قال: كان رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله إذا صىل صالة الغداة مل 
يذهب ببيت نسائه حتى يبدأ ببيت فاطمة عليها الّسالم، فيسأهلا عن شأهنا وشأن بعلها 
وشأن احلسن واحلسني عليهام الّسالم. فإن كانا منتبهني محلهام واحد عىل منكبه األيمن 

واآلخر عىل منكبه األيرس حتى يأيت هبام إىل املوضع الذي يريد.

فلام أن كان يوم من ذلك، جاء إىل باب فاطمة عليها الّسالم، فإذا فاطمة عليها الّسالم 
تبكي داخل الدار وهي تقول: من شدة حّر جوعي قد اشتّد صداع رأس، ومن طحني 

للشعري قد دميت أنامل. قال: فبكى النبي صىّل اهلل عليه وآله ثم رجع.)1(

)1( مناقب اإلمام أمري املؤمنني عليه الّسالم للكويف ): 189.
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النبي يخت�سر فرتة مفارقته لفاطمة عليهما ال�سالم عند �سفره

حرص رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله عىل أن خيترص فرتة مفارقته البنته احلبيبة وبضعته، 
فكانت الزهراء عليها السالم آخَر من يوّدعه النبي صىل اهلل عليه وآله إذا سافر، كام كانت 
أّوَل من يقدم عليه النبي إذا عاد من سفره. وهذا احلرص دليل عىل عمق العالقة التي 
املحّبة  بصنوف  أباها  حتيط  كانت  التي  الشفيقة  أبيها(  )أّم  وبني  احلاين  األب  بني  تربط 
واملوّدة. ونالحظ أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله كان يبدأ ببيت ابنته قبل بيوت أزواجه. 

روى أمحد عن ثوبان موىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، قال: كان رسول اهلل صىّل 
اهلل عليه وآله إذا سافر آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة عليها الّسالم، وأول من يدخل 

عليه إذا قدم فاطمة عليها الّسالم- احلديث)1(.

وروى الكليني عن زرارة، عن أيب جعفر عليه الّسالم، قال: »كان رسول اهلل صىّل اهلل 
عليه وآله إذا أراد السفر سّلم عىل من أراد التسليم عليه من أهله، ثم يكون آخر من يسّلم 

عليه فاطمة عليها الّسالم، فيكون وجهه إىل سفره من بيتها، وإذا رجع بدأ هبا«))(.

وروى أبو نعيم بسنده عن أيب ثعلبة اخلشني يقول: قدم رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله 
املسجد  أن يدخل  إذا قدم  يعجبه  فيه ركعتني، وكان  املسجد فصىل  له فدخل  من غزاة 
أزواجه.  بيوت  قبل  هبا  فبدأ  الّسالم  عليها  فاطمة  فأتى  خرج  ثم  ركعتني.  فيه  فيصل 
فاستقلبته فاطمة عليها الّسالم وجعلت تقّبل وجهه وعينيه وتبكي. فقال رسول اهلل صىّل 
اهلل عليه وآله: ما يبكيك؟ قالت: أراك قد شحب لونك. فقال هلا: »يا فاطمة، إنَّ اهلل عز 
وجل بعث أباك بأمٍر مل يبق عن ظهر األرض بيُت مدر وال شعر إال أدخله به عزًا أو ذالً، 

)1( مسند أمحد بن حنبل 5: 75).
))( بحار األنوار 43: 83 /ح 6، عن الكايف ومكارم األخالق.
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يبلغ حيث بلغ الليل«)1(.

ر�سول اهلل ياأمر الزهراء اأن تناديه )يا اأبه( بدًل من )يا ر�سول اهلل(

أبة(،  )يا  تناديه  فاطمة  حبيبته  يسمع  وهو  رسورًا  يتوّهج  الرحيم  األب  قلب  كان 
التي  البنت  وهذه  ومنّه،  اهلل  بمشيئة  منها  تفّرع  النبوّية  الشجرة  من  اليانع  الغصن  فهذا 
انعقدت نطفتها من ثامر اجلنّة كان هلا منزلتها الكبرية يف قلب الوالد املحّب الشفيق. لكّن 
البنت املحّبة ألبيها أشفقت أن تناديه باألُبّوة حني نزلت آيٌة تنهى املسلمني عن خماطبة 
إىل  املسلمني، فاضطرت  لكّل  اآلية عاّمة  أن تكون  الناس، وخشيْت  اهلل كباقي  رسول 
مناداته بالرسالة، ونادته بـ»يا رسول اهلل«، فأعرض أبوها الرحيم عنها، ثم أقبل بوجهه 
عليها وقال هلا »أنت ِمنّي وأنا منِك«، وأخربها أنَّ اآلية الكريمة إنَّام نزلت يف أهل اجلفاء 
والغلظة الذين كانوا ينادونه باسمه املجّرد، والذين كانوا يصيحون من وراء احلجرات 
)يا حمّمد أخرج إلينا(، والذين عرّب أحدهم عنه يف آخر حياته الرشيفة بلفظ )الرجل(، 
مستنكفًا أن يدعوه بالرسالة والنبّوة كام أمر اهلل عز وجل. يا فاطمة! قويل »يا أبة«، فإّن 
سامعها منِك ُييي قلبي! وإّن سامعها منِك ُيدخل الرسور والبهجة إىل قلبي، ويف ذلك 

رضا ريّب. 

يروي القايض أبو حممد الكرخي يف كتابه عن الصادق عليه الّسالم قال: قالت فاطمة 
بَعْضًا﴾،  بَعْضُِكمْ  بَيْنَُكمْ َكدُعاءِ  عليها الّسالم: ملا نزلت ﴿ل تَجْعَُلوا دُعاءَ الرَّسُوِل 
هبُت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله أن أقول: يا أبة، فكنت أقول: يا رسول اهلل! فأعرض 

عنّي مرة أو اثنتني أو ثالثًا. ثم أقبل عّل فقال:

)1( فضائل اخلمسة عليهم الّسالم 3: 131، عن حلية األولياء.
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إنامَّ  منك،  وأنا  مني  أنت  نسلك؛  يف  وال  أهلك  يف  وال  فيك  تنزل  مل  ا  إنَّ فاطمة،  »يا 
ا أحيى  نزلت يف أهل اجلفاء والغلظة من قريش، أصحاب البذخ والكرب. قويل: يا أبة، فإنَّ

للقلب وأرىض للرب«)1(.

وروى ابن املغازيل بإسناده عن احلسني بن عّل عن ُأّمه فاطمة بنت رسول اهلل )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم( قالت: »مّلا نزلت عىل النبّي صىل اهلل عليه وآله وسلم ﴿ل تَجْعَُلوا 
دُعاءَ الرَّسُوِل بَيْنَُكمْ َكدُعاءِ بَعْضُِكم بَعْضًا﴾))(قالت فاطمة: فَتَهّيبُت النبيَّ صىل اهلل 
عليه وآله وسلم أن أقول له: يا أبه! فجعلت أقول له: يا رسول اهلل! فأقبل عيّل فقال يل: 
يا ُبنّية مل تنزل فيك وال يف أهلك من قبل، أنت ِمنّي وأنا منِك، وإّنام نزلت يف أهل اجَلفاء 
، ثم قّبل النبّي )صىل اهلل  والَبَذخ والكرِب، قويل: يا أبه، فإِّنه أحبُّ للقلب وأرىض للربِّ

عليه وآله وسلم( َجبَهتي وَمَسحني بِريقه فام احتجُت إىل طِيب بعده«)3(.

النبي حرب ملن حارب فاطمة و�سلم ملن �ساملها

تربطه  التي  العالقة  عمق  تدرك  أن  ته  ألمَّ يريد  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  كان 
بفاطمة وبعلها وابنيها، وكان يسعى لبيان حقيقة أنَّ بيت فاطمة هو باب حّطة الذي من 
دخله كان آمنًا، وأنَّه كسفينة نوح التي من دخلها نجا، ومن ختّلف عنها غرق. فام بالك 
بمن عارض هذا البيت وحاربه!! لقد كان رسول اهلل رصيًا وواضحًا يف كالمه، فهو 
صىل اهلل عليه وآله )حرٌب( ملن يارب هذا البيت، كام أنَّه )سلٌم( ملن ُيسامل هذا البيت 
ملن  حمارٌب  )أنا  املتعارف  التعبري  يستخدم  مل  وآله  عليه  اهلل  صىل  أنَّه  ونالحظ  املقّدس. 

)1( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب 3: )10.
))( سورة النور: اآلية 63.

)3( مناقب عل بن أيب طالب: ص85) /ح 358.
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حارهبم(، بل جعل نفسه الرشيفة )حربًا( ملحارب أهل البيت عليهم السالم. فهل كان 
يف كالمه صلوات اهلل وسالمه عليه غموض، كي يسمح أحٌد لنفسه أن يتأّول فُيحارب 
هذا البيت الطاهر؟! فيقف بباب فاطمة ويف يده احلطب والنار، فيقول له ُمذّكر وحمّذر 

)إّن يف الدار فاطمة!( فيقول يف عناد وإرصار )وإْن(؟! 

روى الزرندي احلنفي عن زيد بن أرقم، قال: إينِّ لعند النبي صىّل اهلل عليه وآله، أنا 
وعل وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم الّسالم، فقال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »أنا 

حرب ملن حارهبم وسلم ملن ساملهم«)1(.

روى الطرباين بإسناده عن صبيح )موىل أمِّ سلمة(، قال: كنت بباب النبي صىّل اهلل 
عليه وآله، فجاء عل وفاطمة واحلسن واحلسني عليهم الّسالم فجلسوا ناحية. فخرج 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله إلينا فقال: »إنَّكم عىل خري، وعليه كساء خيربي؛ فجّللهم 

به وقال: أنا حرب ملن حاربكم، سلم ملن ساملكم«))(.

وروى القندوزي الشافعي عن أمِّ سلمة قالت: كان النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم 
عندي )منّكسًا رأسه(، فعملت له فاطمة حريرة، فجاءت ومعها حسن وحسني، فقال 
هلا: ائتيني زوجك، اذهبي فادعيه، فجاءت به فأكلوها، فأخذ صىل اهلل عليه وآله وسلم 
وقال:  السامء  إىل  اليمنى  يده  رفع  ثم  اليرسى،  بيده  وأمسك طرفه  عليهم  فأداره  كساًء 
وطّهرهم  الرجس  عنهم  أذهب  )اللهم(  وخاّصتي،  وحاّمتي  بيتي  أهل  هؤالء  »اللهم 

تطهريًا. ثم قال: أنا حرب ملن حارهبم، وسلم ملن ساملهم، وعدّو ملن عاداهم«.)3(

)1( نظم درر السمطني: )3)؛ وأخرجه املجليس يف بحار األنوار )37:8 / ح 50، عن بشارة املصطفى صىّل اهلل عليه وآله.
))( املعجم األوسط 3: 180.

)3( ينابيع املوّدة للقندوزي ): 4)) /ح633.
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النبي يفدي ابنه اإبراهيم للح�سني ابن فاطمة عليهم ال�سالم

حني يدهم اخلطُب األنفس الرحيمة، تتجىّل معادهُنا النفيسُة عن أروع صور اإليثار 
يفّكر إالّ يف نفسه  أّول عارض من بالء، فال  بنفسه مع  بينام ينشغل سواها  والتضحية، 
وحفيده  إبراهيم  ابنه  ُيالعب  وآله  عليه  اهلل  صىل  الرمحة  نبّي  هو  ها  وهواه!  ورغبته 
مغتبط  وهو  األيرس،  فخذه  عىل  واآلخر  األيمن  فخذه  عىل  هذا  أجلس  قد  احلسني، 
مرسور، حني نزل األمر الفصل من احلكيم اخلبري الذي ال ُيناَزع )لسُت أمجعهام، فافِد 
أوثر حزين عىل حزن  الرحيم:  قلبه  مكنون  الرمحة عن  نبّي  يكشف  بصاحبه(!  أحَدمها 
فاطمة وعّل! فألحزن أنا، ولتبَق ابنتي وبعلها مرسورين! فديُت ابني الذي مل ُأرزق سواه 
للحسني! وهكذا اسرتّدت السامء من النبي ابنه إبراهيم، ثم عّوضته صىل اهلل عليه وآله 
أن جعلت ذرّيته يف ُصلب علٍّ عليه السالم، ودعت احلسنني عليهام السالم بابنَي رسول 

اهلل يف آية املباهلة املباركة. 

أخرج ابن شهر آشوب عن ابن عباس، قال: كنت عند النبي صىّل اهلل عليه وآله وعىل 
فخذه األيرس ابنه إبراهيم وعىل فخذه األيمن احلسني بن علٍّ عليهام الّسالم، وهو تارة 

يقّبل هذا، إذ هبط جربئيل بوحي من رب العاملني. فلاّم رسي عنه قال:

لسُت  ويقول:  السالم  عليك  يقرأ  ربك  إنَّ  حممد،  يا  فقال:  ريب  من  جربئيل  »أتان 
أمجعهام، فافِد أحَدمها بصاحبه«.

فنظر النبي صىّل اهلل عليه وآله إىل إبراهيم فبكى ونظر إىل احلسني عليه الّسالم فبكى، 
الّسالم  عليه  احلسني  وأمُّ  غريي،  عليه  حيزن  مل  مات  ومتى  أَمة  ه  أمُّ إبراهيم  »إنَّ  وقال: 
فاطمة عليها الّسالم وأبوه عيلٌّ عليه الّسالم ابن عمي، حلمي ودمي، ومتى مات حزنت 
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ابنتي وحزن ابن عمي وحزنت أنا عليه، وأنا أوثر حزن عىل حزنام؛ يا جربئيل، ُيقبض 
إبراهيم، فديُته للحسني عليه الّسالم«.

قّبله  إذا رأى احلسني مقباًل  النبي صىّل اهلل عليه وآله  قال: فقبض بعد ثالث، فكان 
وضّمه إىل صدره ورشف ثناياه وقال: »فديُت َمن فديُته بابني إبراهيم«)1(.

فاطمة ل تفارق اأبيها املر�سل �سلى اهلل عليه واآله 

ذلك  يف  هلا  وأّن  أباها،  تفارق  مل  أهّنا  لفاطمة  يشهدون  واألعداء  األصدقاء  هم  ها 
بوصّيه  للخلوة  بيتها  إىل  اهلل  إذا جاء رسول  السالم  تفّردت هبا، فهي عليها  خصوصّية 
بقيت عند  التي  الوحيدة  ا هي  وأهنَّ بنيها،  أحد من  تقم من عندمها وال  مل  املؤمنني  أمري 
ا مل تستطع الثبات عنده! والعجيب  رسول اهلل يف ساعاته األخرية، بينام ترّصح عائشة بأهنَّ
أنَّ البعض ينقل عنها أنَّ رسول اهلل ُقبض بني سحرها ونحرها، وأنَّه صىل اهلل عليه وآله 

مل يوِص إىل أحد!!))(

أبان، عن سليم، قال: قلت لعل عليه الّسالم: يا أمري املؤمنني، إينِّ سمعت من سلامن 
النبي صىّل اهلل عليه وآله، ثم  الرواية عن  القرآن ومن  واملقداد وأيب ذر شيئًا من تفسري 
تفسري  أشياء كثرية من  الناس  أيدي  منهم ورأيت يف  ما سمعت  سمعت منك تصديق 
القرآن ومن األحاديث عن النبي صىّل اهلل عليه وآله ختالف الذي سمعت منكم، وأنتم 
تزعمون أنَّ ذلك باطل. أفرتى الناس يكّذبون عىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله متعّمدين 

ويفرّسون القرآن برأهيم؟

)1( املناقب البن شهرآشوب 3: 34)، عن تفسري النقاش.
))( انظر: أحاديث عائشة للسيد مرتىض العسكري، ): 189؛ نقاًل عن صحيح البخاري.
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قال: »فأقبل عيلٌّ عليه الّسالم فقال يل: يا سليم، قد سألَت فافهم اجلواب. إّن يف أيدي 
الناس حقًا وباطاًل، وصدقًا وكذبًا، وناسخًا ومنسوخًا، وخاصًا وعامًا، وحمكاًم ومتشاهبًا، 

وحفظًا وومهًا، وقد ُكذب عىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله عىل عهده...«.

»وكنـُت أدخـل عـىل رسـول اهلل صـىّل اهلل عليه وآلـه كل يـوم دخلـة وكل ليلة دخلة 
فيخّلينـي فيهـا أدور معـه حيـث دار، وقـد علم أصحاب رسـول اهلل صـىّل اهلل عليه وآله 
أنَّـه مل يكـن يصنـع ذلـك بأحـد مـن النـاس غـريي؛ وربـام كان ذلـك يف منـزيل، يأتينـي 
رسـول اهلل صـىّل اهلل عليـه وآلـه. فإذا دخلـت عليه يف بعـض منازله خال يب وأقام نسـاءُه 
فلـم يبـق غـريي وغـريه، وإذا أتـان للخلـوة يف بيتـي مل تقـم مـن عندنـا فاطمـة عليهـا 

الّسـالم وال أحـد مـن ابنّي«)1(....احلديث.

أخرج صاحب املنتقى عن عائشة، قالت: يا عفوة، افتحي خلادم رسول اهلل صىّل اهلل 
عليه وآله. فقامت ففتحت الباب. فقال معاذ: يا عائشة، كيف رأيت رسول اهلل صىّل اهلل 
ا رسول اهلل فلم أقدر الثبات عنده، ولكن هذه ابنته  عليه وآله عند شدة وجعه؟ قالت: أمَّ

ا مل تزل إىل جانبه))(. فاطمة عليها الّسالم فاسأهلا، فإهنَّ

روى شـهاب الدين العسـقالين )ابن حجـر( يف اإلصابة، قال: وفيـه )أي يف حديث 
عنقـودة( أنَّ معـاذًا سـأل عائشـة: كيف وجدِت رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وآله وسـلم 
عنـد وجعـه ووفاته؟ فقالـت: يا معاذ ما شـهدُته عند وفاتـه، ولكن دونك هـذه فاطمة 

ابنته فاسـأهلا)3(.

)1( كتاب سليم بن قيس اهلاليل ): 0)6 /ح 10؛ الكايف 1: 64، باب اختالف احلديث.
))( ملحقات إحقاق احلق 10: 437 عن املنتقى.

)3( اإلصابة 4: 360؛ نقاًل عن رشح إحقاق احلق 10: 437.
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نزول اآية املودة يف حق فاطمة وبعلها وابنيها

افرتض اهلل تعاىل موّدة فاطمة وبعلها وابنيها عىل كّل مسلم ومسلمة، وجعل موّدهتم 
ة بكلامت  أجرًا للرسالة التي عانى النبي ما عاناه يف تبليغها، حتى وصف حمنته يف هذه األمَّ
عجيبة »ما ُأوذَي نبيٌّ مثلام أوذيُت«!! وقد حّدثنا التاريخ أنَّ األنصار جاءوا إىل رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله وعرضوا أمامه أمواهلم وأنفسهم كأجر له عىل إخراجه هلم من ظلامت 
اجلاهلّية والبغضاء إىل نور اهلداية واملؤاخاة، فرفض أن يأخذ منهم شيئًا، اللهّم إال أن 
يوّدوا أهل بيته ويفظوه فيهم، فلاّم استفهموا منه عن املقصود بقرباه، أشار هلم إىل علٍّ 

وفاطمة وابنيهام!

شيئًا  وسلم  )وآله(  عليه  اهلل  صىل  النبي  سمع  قال:  عباس  ابن  عن  اهليثمي  روى 
فخطب فقال لألنصار: »أمل تكونوا أذالء فأعّزكم اهلل يب؟ أمل تكونوا ضاّلالً فهداكم اهلل 
يب؟ أمل تكونوا خائفني فأمنكم اهلل يب؟ أال ترّدون عيّل؟« قالوا: أّي يشء ُنجيبك؟ قال: 
»تقولون )أمل يطردك قومك فآويناك؟ أمل يكّذبك قومك فصّدقناك( يعّدد عليهم. قال: 
فجثوا عىل ركبهم« وقالوا: أموالنا وأنفسنا لك؛ فنزلت ﴿ُقْل َل َأسَْأُلُكمْ عََليْهِ َأجْرًا إِلَّ 

الْمَوَدَّةَ فِي الُْقرْبَى﴾)1( رواه الطرباين يف األوسط))(.

روى القايض النعامن عن ابن عباس: أنَّ اهلل عز وجل ملا أنزل هذه اآلية )آية املودة(، 
قال الناس لرسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: يا رسول اهلل، من هؤالء الذين نوّدهم؟ قال: 

»عيل وفاطمة وولدمها عليهم الّسالم«)3(.

)1( سورة الشورى: اآلية 3).
))( جممع الزوائد 10: )3.

)3( دعائم اإلسالم أليب حنيفة النعامن املغريب 1: 68.
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وروى احلاكم يف املستدرك عن عل بن احلسني قال: »خطب احلسن بن عيلٍّ الناس 
حني قتل عيلٌّ فحمد اهلل وأثنى عليه )ثم ذكر احلديث، إىل أن يصل إىل قوله( أهيا الناس 
من عرفني فقد عرفني ومن مل يعرفني فأنا احلسن بن عيل، وأنا ابن النبي، وأنا ابن الويص، 
وأنا ابن البشري، وأنا ابن النذير، وأنا ابن الداعي إىل اهلل بإذنه، وأنا ابن الرساج املنري، وأنا 
من أهل البيت الذي كان جربيل ينزل إلينا ويصعد من عندنا، وأنا من أهل البيت الذي 
أذهب اهلل عنهم الرجس وطّهرهم تطهريًا، وانا من أهل البيت الذي افرتض اهلل مودهتم 
عىل كل مسلم فقال تبارك وتعاىل لنبيه صىل اهلل عليه وآله ﴿ُقْل َل َأسَْأُلُكمْ عََليْهِ َأجْرًا 
إِلَّ الْمَوَدَّةَ فِي الُْقرْبَى وَمَنْ يَْقَتِرفْ حَسَنًَة نَِزدْ َلهُ فِيهَا حُسْنًا﴾)1( فاقرتاف احلسنة موّدتنا 

أهل البيت«.))(

وروى اهليثمي عن ابن عباس قال: ملا نزلت ﴿ُقْل َل َأسَْأُلُكمْ عََليْهِ َأجْرًا إِلَّ الْمَوَدَّةَ فِي 
الُْقرْبَى﴾ قالوا: يا رسول اهلل َمن قرابتك هؤالء الذين وجبت علينا موّدهتم؟ قال: »عيلٌّ 

وفاطمة وابنامها«.)3(

من اأحب فاطمة كان مع النبي يف درجته يوم القيامة

املحّبة عالقة عجيبة تستتبع نتائج عجيبة أيضًا، فقد جاء يف احلديث الرشيف لرسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله أنَّه قال: »من أحبنا كان معنا يوم القيامة، ولو أنَّ رجاًل أحّب حجرًا 
حلرشه اهلل معه«)4(. وجاء يف حديث أمري املؤمنني عليه السالم لنوف البكايل »يا نوف، 

)1( سورة الشورى: اآلية 3).
))( املستدرك عىل الصحيحني للحاكم 3: )17.

)3( جممع الزوائد للهيثمي 7: 103.
)4( روضة الواعظني للفتال النيسابوري: ص417.
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َمن أحبنا كان معنا يوم القيامة، ولو أنَّ رجاًل أحّب حجرًا حلرشه اهللُ معه«. ويف احلقيقة 
فإّن املحّبة تتضّمن تعريف هوّية املحّب، ألهّنا تتضّمن تعريفًا للِقيم التي يؤمن هبا يف مجيع 
أبعاد وجوده. ونجد يف احلديث التايل أّن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يؤرّش عىل حقيقة 
أنَّ حمّبة أهل بيته »فاطمة وبعلها وابنيها« تستوجب، ليس املتابعة فحسب، بل الَكون مع 

رسول اهلل يف درجته!!

»أنَّ النبي صىّل اهلل عليه وآله أخذ بيد  روى الطرباين بإسناده عن عل عليه الّسالم: 
هام كان معي يف درجتي  احلسن واحلسني عليهام الّسالم فقال: من أحّب هذين وأبامها وأمَّ

يوم القيامة«)1(.

النبي ي�سم اإليه فاطمة وبعلها وابنيها عند نزول اآية التطهري

آية التطهري شهادٌة من العّل القدير لفاطمة وبعلها وابنيها - بل وكّل بنيها األطهار 
من أهل البيت عليهم السالم - بالعصمة والطهارة من كّل رجس ودنس، فحني تتحّقق 
سيكونون  م  فإهنَّ عنهم،  الرجس  وإذهاب  معّينني  ُأناس  بتطهري  الناجزة  اإلهلّية  املشيئة 
ما يريض اهلل سبحانه، وسيكون َمن يعادهيم - يف املقابل -  معصومني، ال يفعلون إالّ 
مورد سخط اهلل وغضبه. كام أنَّ املعصوم- هلذا السبب - هو أحّق بخالفة رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله، ألّن غري املعصوم سيكون ظاملًا بارتكاب الذنوب، والظامل ال يناله 
عهُد اهلل بنّص القرآن الكريم يف اآلية الرشيفة ﴿وَإِذِ ابَْتَلى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بَِكلِمَاتٍ َفَأتَمَّهُنَّ 
الِمِنيَ﴾))(. ونالحظ  َقاَل إِنِّي جَاعُِلكَ لِلنَّاِس إِمَامًا َقاَل وَمِنْ ُذرِّيَّتِي َقاَل ل يَنَاُل عَهْدِي الظَّ
أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أمر زوجته أمَّ سلمة أن تتنّحى ناحية من البيت، وأّنه 

)1( املعجم الكبري 3: 50/ح654).
))( سورة البقرة: اآلية 4)1.
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منعها من الدخول معهم حتت الكساء مع أّنه رّصح بأهّنا إىل خري، ويف ذلك بياُن بأّن أهل 
البيت فئة خاّصة مطّهرة بمشيئة إهلّية، وأّن ما عداهم - حّتى لو كان من أزواج النبي - 
السياق  يتبنّاه يف حياته. ويف هذا  الذي  للموقف  تبعًا  االنحراف  أو  معّرض لالستقامة 
نالحظ يف رواية ُأخرى أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله دعا لعلٍّ وفاطمة عليهام السالم 
احلنوط  اقتسم  أنَّه  ُأخرى  أحدًا، ونلحظ يف رواية  فيها معهام  بدعوات خاصة مل يرشك 
الذي بعثه اهلل تعاىل إليه من حنوط اجلنّة مع ابنته وبعلها، فأخذ كّل واحد منهم ثلثًا من 

ذلك احلنوط لُيحنّط به عند وفاته.

يف  وآله  عليه  اهلل  صىّل  النبي  مع  كنت  قالت:  سلمة،  أمِّ  عن  تفسريه  يف  فرات  روى 
البيت، فقال اخلادم: هذا علٌّ وفاطمة واحلسن واحلسني قائمني بالسّدة. فقال: »قومي 
فاطمة  فقّبل  فدخلوا.  هلم  فأذن  ناحية،  يف  فجلسُت  فقمت  بيتي،  أهل  عن  يل  تنّحي 
ثم أغدف  إليه احلسن واحلسني صبيني صغريين.  واعتنقها، وقّبل عليًا واعتنقه، وضّم 
عليهم مخيصة سوداء، ثم قال: اللهم إليك ال إىل النار«. فقلت: أنا يا رسول اهلل؟ قال: 

»وأنت عىل خري«)1(.

روى أمحد يف فضائل الصحابة واملسند بإسناده عن عطاء بن أيب رباح قال:حّدثني من 
سمع أمَّ سلمة تذكر:

أّن النّبّي صىل اهلل عليه وآله وسلم كان يف بيتها فأتته فاطمة بربمة فيها حريرة )خزيرة( 
فدخَلت هبا عليه، فقال: »ادعي يل زوَجِك وابنَيِك«؛ قالت: فجاء عّل وحسن وحسني 
فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك احلريرة )اخلزيرة( وهو عىل منامة له عىل دكان 

حتته كساء خيربّي. 

)1( تفسري فرات ص 1)1.
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لِيُْذهِبَ  يُِريدُ اهلل  قالت: وأنا يف احلجرة ُأصّل؛ فأنزل اهللَّ عّز وجّل هذه اآلية ﴿إِنَّما 
عَنُْكمُ الرِّجْسَ َأهَْل الْبَيْتِ وَ يَُطهِّرَُكمْ تَْطِهريًا﴾)1(. 

قالت: فأخذ فضل الكساء فغّشاهم به، ثّم أخرج يده فألوى هبا إىل الّسامء ثّم قال: 
رهم تطهريًا؛ الّلهّم هؤالء  »الّلهّم هؤالء أهل بيتي وحاّمتي، فَأذِهب عنهم الرجس وطهِّ

رهم تطهريًا«. أهل بيتي وحاّمتي، فَأذِهب عنهم الرجس وطهِّ

قالت: فأدخلُت رأس البيَت، قلت: وأنا معكم يا رسول اهلل؟ قال: »إّنِك إىل خري،إّنِك 
إىل خري«.))(

ا رمقت رسول اهلل صىّل اهلل  وروى الصنعاين وابن عساكر عن أسامء بنت عميس: أهنَّ
الّسالم- ال يرشكهام  يعني عليًا وفاطمة عليهام  يزل يدعو هلام خاصة-  فلم  عليه وآله، 

بدعائه أحدًا)3(.

روى الشيخ الطوس حديث املناشدة، وجاء فيه أنَّ أمري املؤمنني عليه الّسالم قال يوم 
الشورى: »هل فيكم أحد غسل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله مع املالئكة املقربني بالروح 
والرحيان، فقّلبه يل املالئكة وأنا أسمع قوهلم وهم يقولون: )اسرتوا عورة نبيكم سرتكم 

اهلل(، غريي«؟ قالوا: ال.

قال: »فهل فيكم أحد بعث اهلل عز وجل إليه بالتعزية حيث قبض رسول اهلل صىّل اهلل 
عليه وآله وفاطمة عليها الّسالم تبكيه، إذ سمعنا حسًا عىل الباب وقائاًل يقول- نسمع 
صوته وال نرى شخصه وهو يقول)السالم عليكم أهل البيت ورمحة اهلل وبركاته، ربكم 

)1( سورة األحزاب: اآلية 33.
))( فضائل الصحابة ): 587 /ح594؛ مسند أمحد 6: )9) /ح5969).

)3( املصنف لعبد الرزاق الصنعاين 5: 489 /ح)978؛ تاريخ مدينة دمشق )4: )31.
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اهلل خلفًا من كل مصيبة، وعزاًء من كل  إنَّ يف  لكم:  السالم ويقول  يقرؤكم  عز وجل 
هالك، ودركًا من كل فوت، فتعّزوا بعزاء اهلل، واعلموا أنَّ أهل األرض يموتون، وأنَّ 
أهل السامء ال يبقون، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته(، وأنا يف البيت وفاطمة واحلسن 
بيننا، غريي«؟  وآله مسجى  عليه  اهلل  اهلل صىّل  إال رسول  لنا  أربعة ال خامس  واحلسني 

قالوا: ال.

ثم قال: »فهل فيكم أحد أعطاه اهلل صىّل اهلل عليه وآله حنوطًا من حنوط اجلنة، فقال 
غريي«؟  لك(،  وثلثًا  البنتي  وثلثًا  به  حنّطني  ثلثًا  ثالثًا:  هذا  وآله)َأقسم  عليه  اهلل  صىّل 

قالوا: ال... اخلرب)1(.

النبي ي�سف فاطمة وبعلها باأنَّهما خري باد وحا�سر

عرّبت املحّبة الكبرية التي كانت تعتمل يف قلب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله جتاه 
ابنته احلبيبة وبعلها، عرّبت عن نفسها يف مناسبات شّتى بطرق خمتلفة، فهو صىل اهلل عليه 
وآله يرىض لنفسه الرشيفة أن يقف يف الشمس، فيمّد دون ابنته وبعلها املضطجعني كساًء 

يظللهام، ثم يعّلل عمله بأهّنام أحّب الناس إليه. 

قال:  وآله،  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  موىل  هاشم  أيب  عن  بإسناده  األثري  ابن  روى 
ي. إنَّ رسول اهلل صىّل اهلل  ي أمًة لرسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، هو أعتق أيب وأمِّ كانت أمِّ
عليه وآله جاء من املسجد فوجد عليًا وفاطمة عليها الّسالم مضطجعني وقد غشيتهام 
الشمس. فقام عند رأسيهام وعليه كساء خيربي، فمّده دوهنام. ثم قال: قومًا أحّب باد 

وحارض- ثالث مرات-.

)1( أمايل الطوس: ص553، املجلس 0).
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قال: أخرجه أبو موسى)1(.

النبي يغبط اأمري املوؤمنني على زواجه مبثل الزهراء

يغبط رسول اهلل عليًا وصّيه وحبيبه عىل األُمور التي مّن اهلل تعاىل هبا عليه دون النبي، 
ونالحظ أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يلفت نظر أمري املؤمنني عليه السالم - وأنظارنا 
أيضًا - إىل املزايا التي خّصت هبا السامء عليًا دون رسول اهلل، ومنها أّنه أويت زوجة صّديقة 
كالزهراء عليها السالم، وأّنه أويت أوالدًا كاحلسنني عليهام السالم، ثّم يعّقب رسول اهلل 
ام من رسول اهلل ورسول اهلل منهام، ونجد رسول اهلل  بأّن هذا الفضل شامٌل لكليهام، ألهنَّ
صىل اهلل عليه وآله يرّصح ألمري املؤمنني يف أحاديث ُأخرى أنَّ اهلل تعاىل قد شاء لنبّيه أن 

يكون ُولده من ُصلب عّل، بينام شاء تعاىل لباقي األنبياء أن ُيرزقوا أبناًء من أصالهبم.

أخرج املحّب الطربّي عن أيب سعيد يف رشف النبّوة أّن رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله 
مثلك؛  أنا  أوَت  ومل  مثيل  صهرًا  أوتيَت  أنا:  وال  أحد  يؤهتّن  مل  ثالثًا  »أوتيَت  لعّل:  قال 
من  احلسن واحلسني  وأوتيَت  مثلها زوجة؛  أؤت  ومل  ابنتي  مثل  وأوتيَت زوجة صّديقة 

صلبك، ومل أؤت من صلبي مثلهام؛ ولكنّكم منّي وأنا منكم«))(.

: »يا عيل، أوتيت ثالثًا مل  وروي عن أيب احلمراء أنَّ النبي صىل اهلل عليه وآله قال لعلٍّ
يؤهتّن أحد وال أنا: أوتيَت صهرًا مثيل، ومل أوَت أنا مثيل. وأوتيت صديقة مثل ابنتي، ومل 
أوَت مثلها )زوجة(، وأوتيت احلسن واحلسني من ُصلبك، ومل أوت من صلبي مثلهام. 

ولكنكم مني وأنا منكم«.)3(

)1( أسد الغابة 5: 315.
))( الرياض النرضة ): )17 - 173.

)3( ملحقات إحقاق احلّق للسيد املرعيش 5: 74، عن املناقب لعبد اهلل الشافعي.
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وروى ابن املغازيل عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 
ّية حمّمد ِمن  َية كلِّ نبيٍّ ِمن ُصْلبِِه، وإّن اهلل عّز وعال جعل ُذرِّ وآله وسلم: »إّن اهلل َجعل ُذرِّ

ُصلِب عيّل بن أيب طالب عليهام السالم«.)1(

وروى ابن شاذان القمي بإسناده عن جعفر الصادق عليه السالم يرويه عن النسب 
الطاهر، إىل جده رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( أنَّه قال: »إنَّ اهلل تعاىل جعل ذرية 
كل نبي من صلبه، وجعل ذريتي من صلب عيل بن أيب طالب، ومن فاطمة ابنتي، وإنَّ 
فاّتبعوهم هيدوكم إىل  العاملني،  إبراهيم عىل  اهلل اصطفاهم كام اصطفى آدم ونوحًا وآل 
م أمجلكم صغارًا، وأعلمكم كبارًا،  رصاط مستقيم، وقّدموهم وال تتقّدموا عليهم، فإنَّ

م ال ُيدخلوكم يف ضالل، وال خُيرجوكم من باب هدى«.))( فاّتبعوهم فإنَّ

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله يفدي ابنته بنف�سه وباأبويه

بعد  الزهراء  املعتادة، فلم يدخل بيت  خالف رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله طريقته 
عودته من غزوة تبوك، تلك الغزوة التي عانى املسلمون فيها من نقص واضح يف عدد 
اجلامل التي يركبوهنا ويف كمية الطعام، حتى أّنه كان العرشة من املسلمني خيرجون عىل 
بعري يعتقبونه بينهم يركب الرجل ساعة ثم ينزل فريكب صاحبه كذلك، وكان زادهم 
الشعري املسوس، والتمر املدود، واإلهالة السنخة، وكان النفر منهم خيرجون ما معهم 
من التمرات بينهم، فإذا بلغ اجلوع من أحدهم أخذ التمر فالكها حتى جيد طعمها، ثم 
يعطيها صاحبه فيمصها، ثم يرشب عليها جرعة من ماء، كذلك حتى يأيت عىل آخرهم، 

فال يبقى من التمرة إال النواة.

)1( مناقب عل بن أيب طالب عليه السالم البن املغازيل: ص61/ ح70.
))( الروضة يف فضائل أمري املؤمنني البن شاذان: ص179 /ح156.
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فرجع  احلبيبة،  ابنته  بيت  باب  عىل  معّلقًا  سرتًا  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  وجد 
أدراجه ومل يدخل، فلاّم سمعت فاطمة عليها السالم بذلك هتكت السرت اجلديد وارتدت 
ي! ونالحظ يف  أطامرها البالية القديمة ودخلت عىل رسول اهلل، فقال هلا: فداك َأيب وأمِّ
الرواية أنَّ الزهراء عليها السالم صبغت مقنعتها وعّلقت عىل باهبا سرتًا وألقت يف بيتها 
بساطًا، وما فعلته أمُّ أبيها عليها السالم مل يكن خمالفًا للرشع، ولعّل رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله وجد يف ذلك نوعًا من الرتف يف تلك الفرتة احلرجة، ألنَّ من شأن )سّيدة نساء 
العاملني( أن تكون املثل األعىل يف الصرب عىل الفاقة وجتّرع مرارة الدنيا، فلفت صىل اهلل 
أبيها(  )أمُّ  يتكّلم، ورسعان ما هتكت  أن  ابنته احلبيبة إىل ذلك من دون  عليه وآله نظر 
السرت ومجعت البساط وأهدهتام يف سبيل اهلل تعاىل، ثم دخلت عىل أبيها بمالبسها الرثة 

القديمة، فرّس بذلك وفّداها بأبويه. 

إذا خرج كان آخر عهده  النبي صىّل اهلل عليه وآله كان  أنَّ  ابن عمر:  نافع، عن  عن 
فاطمة عليها الّسالم، وإذا رجع كان أول عهده فاطمة عليها الّسالم. فلام رجع من غزوة 
تبوك ومعه عل عليه الّسالم وقد اشرتت مقنعة صبغتها بزعفران وعّلقت عىل باهبا سرتًا 
وألقت يف بيتها بساطًا. فلام رأى ذلك النبي صىّل اهلل عليه وآله رجع فأتى املنزل فقعد فيه.

إينِّ  فقال:  فأخربه.  فأتاه  بايب؟  عن  رّده  ما  فانظر  اذهب  فقالت:  بالل  إىل  فأرسلت 
عليها  وألقت  أحدثته  يشء  وكل  السرت  فهتكت  وأخربها.  فأتاها  كذا.  صنعْت  رأيتها 

ي)1(. ولبست أطامرها. فأخربه فجاء حتى دخل عليها، فقال: كذا فكوين، فداك أيب وأمِّ

روى الشيخ الصدوق بإسناده عن حممد بن قيس، قال: كان النبي صىل اهلل عليه وآله 
إذا قدم من سفر بدأ بفاطمة عليها السالم فدخل عليها، فأطال عندها املكث، فخرج 

)1( فضائل فاطمة الزهراء عليها الّسالم: ص 8) /ح 3.
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مرة يف سفر فصنعت فاطمة عليها السالم مسكتني من ورق وقالدة وقرطني وسرتًا لباب 
البيت لقدوم أبيها وزوجها )عليهام السالم(، فلام قدم رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( 
دخل عليها فوقف أصحابه عىل الباب ال يدرون أيقفون أو ينرصفون لطول مكثه عندها، 
فخرج عليهم رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وقد ُعرف الغضب يف وجهه حتى جلس عند 
املنرب، فظنت فاطمة عليها السالم أنَّه إنامَّ فعل ذلك رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ملا رأى 
من املسكتني والقالدة والقرطني والسرت، فنزعت قالدهتا وقرطيها ومسكتيها، ونزعت 
»قل له صىل اهلل  به إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وقالت للرسول:  السرت، فبعثت 
عليه وآله: تقرأ عليك ابنتك السالم، وتقول: اجعل هذا يف سبيل اهلل. فلام أتاه وخربه، 
قال صىل اهلل عليه وآله: فعلْت فِداها أبوها - ثالث مرات - ليست الدنيا من حممد وال 
من آل حممد، ولو كانت الدنيا تعدل عند اهلل من اخلري جناح بعوضة ما أسقى منها كافرًا 

رشبة ماء«؛ ثم قام فدخل عليها)1(.

وقوف النبي بباب بيتها كل �سباح

وقف رسول اهلل بباب بيت فاطمة طيلة ستة أشهر كاملة، بل تسعة أشهر أو عرشة 
الذين أذهب اهلل  البيت(  م )أهل  بأهنَّ الزهراء  بيت  التطهري ونادى أهل  آية  فقرأ  أشهر، 
عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا؛ فهل اكتفى البعض بتلك البّينة الواضحة اجللّية؟! من 
املحزن أن يكون اجلواب بالنفي، ألنَّ اآلذان املريضة التي أسدل عليها التعصب ستاره 
البغيض مل تكن تسمع شيئًا فيه منقبة لسّيدة نساء العاملني أو لزوجها أو البنيها سيدي 

شباب أهل اجلنّة.

)1( األمايل - الشيخ الصدوق: ص 305.



137

ت •
بن

وال
ب 

األ
ن 

 بي
مة

مي
لح

ة ا
الق

لع
– ا

ل 
ثال

 ال
صل

لف
• ا

أليس غريبًا إذًا أن ُيامري البعض وجيادل يف مصاديق أهل البيت، ويتجرأ فُيخرج عليًا 
عليه السالم منهم، أو يتجّرأ فُيدخل نساء النبي معهم، بل قد يقوده البغض والنصب إىل 
أن يزعم أنَّ آية التطهري نزلت يف نساء النبي دون سواهّن؟! مع أّن أمَّ سلمة أمَّ املؤمنني 
تؤكد يف أحاديث متكاثرة نقلها الطرفان أهّنا استأذنت يف أن تدخل حتت الكساء لتشملها 

آية التطهري، وأنَّ رسول اهلل منعها ونّحاها وقال هلا: أنِت إىل خري.

روى الصـدوق عـن الصـادق، عن آبائـه عليهـم الّسـالم: كان النبي صـىّل اهلل عليه 
وآلـه يقـف عند طلـوع كل فجر عىل باب عـلٍّ وفاطمة عليهام الّسـالم ويقـول: »احلمد 
هللّ املحسـن املجمـل املنعـم املفضـل الـذي بنعمته تتـّم الصاحلات؛ سـمع سـامع بحمد 
اهلل ونعمتـه وحسـن بالئـه عندنـا؛ نعـوذ بـاهلل مـن النـار، نعـوذ بـاهلل مـن صبـاح النار، 
نعـوذ بـاهلل من مسـاء النـار؛ الصـالة يـا أهـل البيـت؛« ﴿إِنَّمـا يُِريـدُ اهلل لِيُْذهِـبَ عَنُْكمُ 

الرِّجْـسَ َأهْـَل الْبَيْـتِ وَ يَُطهِّرَُكـمْ تَْطِهـريًا﴾)1(.))(

روى فرات يف تفسريه عن أيب احلمراء، قال: خدمت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله 
تسعة أشهر أو عرشة أشهر؛ فأما التسعة فلست أشك فيها ورسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله 
خيرج من طلوع الفجر فيأيت باب فاطمة وعل واحلسن واحلسني عليهم الّسالم فيأخذ 

بعضاديت الباب فيقول: »السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، الصالة يرمحكم اهلل«.

قال: فيقولون: »وعليك السالم ورمحة اهلل وبركاته يا رسول اهلل«.

َأهَْل  الرِّجْسَ  لِيُْذهِبَ عَنُْكمُ  يُِريدُ اهلل  فيقول رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: ﴿إِنَّما 
الْبَيْتِ وَ يَُطهِّرَُكمْ تَْطِهريًا﴾)3(. 

)1( سورة األحزاب: اآلية 33.
))( أمايل الصدوق: ص 88 ح 14 املجلس التاسع والعرشون.

)3( تفسري فرات: ص 3)1.
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فاطمة خري بنات النبي �سلى اهلل عليه واآله

إىل  السالم اختالق حديث نسبه  العابدين عليه  البعض يف عرص اإلمام زين  حاول 
السالم، وقد تصّدى  الزهراء عليها  فيه من قدر  ينتقص  رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
اإلمام زين العابدين هلذا األمر وواجه حمّدث احلديث املختلق وانتزع منه عهدًا أّنه لن 
الراوي  أنَّ هذا  إىل  ننّوه  أن  املجال  ويلزمنا يف هذا  أبدًا.  املختلق  احلديث  بذلك  يّدث 
)عروة بن الزبري( قد ترّبى بني أحضان عائشة، وأنَّه نشأ وترعرع عىل ُبغض أمري املؤمنني 
عليه السالم. وقد نقل السيد رشف الدين أنَّ ابن أيب احلديد روى عن أيب جعفر اإلسكايف 
وقال: إنَّ معاوية وضع قومًا من الصحابة وقومًا من التابعني عىل رواية أخبار قبيحة يف 
علٍّ )عليه السالم( تقتيض الطعن فيه والرباءة منه، وجعل هلم عىل ذلك جعاًل ُيرغب يف 
مثله، فاختلقوا ما أرضاه.. منهم أبو هريرة، وعمرو بن العاص، واملغرية بن شعبة، ومن 
التابعني عروة بن الزبري، روى الزهري: أنَّ عروة بن الزبري حدثه قال:حدثتني عائشة، 
قالت: كنت عند رسول اهلل إذ أقبل العباس وعل، فقال: »يا عائشة! إنَّ هذين يموتان 

عىل غري ملتي، أو قال: ديني«.
وروى عبد الرزاق عن معمر قال: كان عند الزهري حديثان عن عروة عن عائشة يف 
علٍّ )عليه السالم( فسألته عنهام يومًا، فقال: ما تصنع هبام وبحديثهام؟ اهلل أعلم هبام. إينِّ 

ألهتمها يف بني هاشم!)1(
روى الطرباين يف املعجم األوسط عن ييى بن أيوب قال حدثني يزيد بن عبد اهلل بن 
أسامة بن اهلاد عن عمرو بن عبد اهلل بن عروة عن عروة عن عائشة أنَّ رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله وسلم قال: »زينب خري بنايت أصيبت يّف؛ فبلغ ذلك عيل بن حسني فأتاه فقال: 
ما حديث يبلغني عنك تنتقص فيه فاطمة«؟! فقال عروة: ما أحب أن يل كذا وكذا وأينِّ 

)1( النص واالجتهاد للسيد رشف الدين: ص513.
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انتقص فاطمة حقًا هو هلا، فأما بعد ذلك فلك عل أن ال ُأحّدث به أبدًا)1(.

وروى يف املعجم الكبري بإسناده عن عمر بن عبد اهلل بن عروة بن الزبري عن عروة بن 
الزبري عن عائشة زوج النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم: أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
وسلم ملا قدم املدينة خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة أو ابن كنانة، فخرجوا يف أثرها 
فأدركها هبار بن األسود فلم يزل يطعن بعريها برحمه حتى رصعها وألقت ما يف بطنها 
ُأمية: نحن أحق  ُأمية، فقالت بنو  وهريقت دمًا فتحّملت واشتجر فيها بنو هاشم وبنو 
هبا وكانت حتت ابنهم أيب العاص، وكانت عند هند بنت عتبة بن ربيعة وكانت تقول هلا 
هند: هذا يف سبب أبيك! فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم لزيد بن حارثة: »أال 
تنطلق جتيء بزينب؟« فقال: بىل يا رسول اهلل. قال: »فخذ خامتي فأعطها إياه«! فانطلق 
زيد فلم يزل يتلطف حتى لقي راعيًا، فقال: ملن ترعى؟ فقال: أليب العاص. فقال: ملن 
هذه الغنم؟ فقال: لزينب بنت حممد. فسار معه شيئًا ثم قال: هل لك يف أن ُأعطيك شيئًا 
فأدخل غنمه  الراعي  وانطلق  اخلاتم  فأعطاه  نعم.  قال:  تذكره ألحد؟  إياه وال  تعطيها 
وأعطاها اخلاتم فعرفته وقالت: َمن أعطاك هذا؟ قال: رجل. قالت: فأين تركَته؟ قال: 
بمكان كذا وكذا؛ فسكتت حتى إذا كان الليل خرجت إليه، فلاّم جاءته قال هلا: اركبي بني 
يدي عىل بعريه، قالت: ال ولكن اركب أنت بني يدي! فركب وركبت وراءه حتى أتت، 
فكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم يقول: »هي خري بنايت أصيبت يّف؛ فبلغ ذلك 
عيل بن حسني« فانطلق إىل عروة فقال: ما حديث بلغني عنك أنَّك حتدثه تنقص فيه حّق 
فاطمة؟! فقال عروة: واهلل ما أحب أنَّ يل ما بني املرشق واملغرب وأينِّ أنتقص لفاطمة 

حقًا هو هلا، وأما بعد ذلك إينِّ ال ُأحّدث به أبدًا))(.
)1( املعجم األوسط - الطرباين 5: 80.

))( املعجم الكبري - الطرباين )): 431 - )43.
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ة بقلة فاطمة عليها ال�سالم ق�سّ

أحّب رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وآله بقلة الَفرَفخ ملا سّكنت عن قدميه حّر الرمضاء 
هلا،  نظري  ال  نافعة  رشيفة  بقلة  ا  أهنَّ السالم  عليهم  البيت  أهل  صادُق  وشهد  هلا،  ودعا 
ثم  احلبيب؛  أبيها  أوجاع  سّكنت  ا  ألهنَّ السالم  عليها  الزهراء  الرسول:  بضعة  وأحّبتها 
بـــ)البقلة  البقلة  تلك  بيته، فسّموا  العداوة ألهل  الرسوَل ونصبوا  أبغضوا  ُأناس  جاء 

احلمقاء(، فام أمحقهم حقًا!

أخرج الفيض الكاشاين عن فرات بن أحنف قال: سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم 
يقول: »ليس عىل وجه األرض بقلة أرشف وال أنفع من الفرفخ وهو بقلة فاطمة عليها 
السالم، ثمَّ قال: لعن اهلل بني ُأمية هم سّموها البقلة احلمقاء بغضًا لنا أهل البيت وعداوة 

لفاطمة عليها السالم«.)1(

وأخرج الفيض عن بعض أصحابنا عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: »وطئ رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم الرمضاء فأحرقته، فوطئ عىل الِرجلة وهي البقلة احلمقاء 

فسكن عنه حّر الرمضاء، فدعا هلا وكان حيبها ويقول من بقلة ما أبركها«!))(

وروى الربقي يف املحاسن عن محاد بن زكريا النخعي، عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( 
قال: »قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: عليكم بالفرفخ فهي املكيسة، فإنَّه إن كان يشء 

يزيد يف العقل فهي«.)3(

)1( الوايف 19: 443، نقاًل عن الكايف.

))( الوايف 19: 443، نقاًل عن الكايف.
)3( املحاسن للربقي ): 517 /ح)71.
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النبي يبكي لبكاء ابنته الزهراء عليهما ال�سالم

أصعب ما يف الفراق، ُمقاساة اللحظات التي تسبقه، ومعاناة املشاعر املتأججة التي 
تلهب النفس بنارها. فإذا كان َمن ُيقاس اللوعة مثل فاطمة عليها السالم، وكان امُلفارق 
الراحل مثل سّيد األنبياء واملرسلني صىل اهلل عليه وآله، فام أمّض الفراق، وما أشّد اللوعة 
واللهفة! فإذا أضفنا إىل مشاعر الفراق بني الرسول وبضعته وريانته مشاعَر ُأخرى تزيد 
اهلّم، كعلم الزهراء عليها السالم بأهّنا سُتظلم بعد أبيها، وبأنَّ زوجها سُيظلم وُيقىص عن 
حّقه الطبيعّي يف خالفة رسول اهلل، وبأّن أبناءها سُيقتلون ويرّشدون، فمن الطبيعّي أن 
نا نعلم يقينًا أّن حزن الزهراء عليها السالم ال ينظر  تكون اللوعة والتفّجع أعظم. عىل أنَّ
إحساسها  ألنَّ  الشخيّص،  املستوى  عىل  كربى  خسارة  باعتباره  اجللل  املصاب  هذا  إىل 
باخلسارة  إحساسها  من  أعظم  ليس  واملعني  واحلامي  األب  بفقدان  العظيمة  بخسارهتا 
أّن  علمها  مع  اإلسالمّية،  املسرية  سالمة  يضمن  الذي  واهلادي  القائد  لفقدان  الكربى 
ة  وصّيه املؤمتن عىل تلك املسرية سُيقىص عن حّقه وُيبعد عن ممارسة واجبه يف قيادة األمَّ
ة اإلسالمّية. وهلذا كّله كانت )أمُّ  نحو بّر األمان يف تلك املرحلة العصيبة من حياة األمَّ
ته  أبيها( تذرف الدموع سخانًا، وكان أبوها يبكي لبكائها، رمحًة منه هبا، ورمحة منه ألمَّ

التي ستتنّكب الطريق بعده إالّ َمن عصم اهللُ تعاىل. 

صىل  اهلل  رسول  عىل  دخلت  قال:  الغفاري  ذر  أيب  عن  بإسناده  القمي  اخلزاز  روى 
فاطمة«.  بابنتي  ايتني  ذر  أبا  »يا  فقال:  فيه،  تويف  الذي  مرضه  يف  وسلم  وآله  عليه  اهلل 
قال: فقمت ودخلت عليها وقلت: يا سيدة النسوان أجيبي أباك. قال: فلبست جلباهبا 
وخرجت حتى دخلت عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم، فلام رأت رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله وسلم انكّبت عليه وبكت وبكى رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله لبكائها 
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وضّمها إليه، ثم قال: »يا فاطمة ال تبكي فداك أبوك، فأنت أول من تلحقني يب مظلومة 
مغصوبة، وسوف يظهر بعدي حسيكة النفاق وسمل جلباب الدين، وأنت أّول من يرد 

عيل احلوض« - احلديث بطوله)1(، وقد أوردناه كاماًل يف مواضع ُأخرى.

اآخر لقاء بني الزهراء واأبيها عليهما ال�سالم

ا سُتظلم بعده وُتقهر، وأنَّ زوجها سُيظلم  أخرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ابنته أهنَّ
وُيقهر، وأخربها أنَّ ُولدها سُيقتلون، فلاّم رأت الزهراء أباها يترض بكت حتى حتادرت 
دموعها حزنًا عىل أبيها املرسل، وخشية عىل نفسها وأوالدها من مواجهة املصائب التي 
للزهراء  تسليته  يف  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أنَّ  ونرى  ة.  األمَّ من  عليهم  ستنهال 
يذّكرها بأنَّ اهلل تعاىل الذي ال راّد ملشيئته قد اختار هلم اآلخرة عىل الدنيا، وأنَّه تعاىل جعل 
املوت والفناء قَدرًا مقدورًا عىل مجيع خلقه. وإذا كان ال بّد من املوت، فأحرى بأولياء اهلل 

وعباده املصطفني أن يصربوا عىل ما اختاره اهلل هلم من البالء واالمتحان.

روى الشيخ الصدوق عن سليم بن قيس اهلاليل قال: سمعت سلامن الفارس ريض 
اهلل عنه يقول: كنت جالسًا بني يدي رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف مرضته التي ُقبض 
الضعف بكت حتى جرت  بأبيها من  ما  فلام رأت  السالم  فاطمة عليها  فيها، فدخلت 
دموعها عىل خدهيا، فقال هلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: 
يا رسول اهلل أخشى عىل نفيس وولدي الضيعة بعدك، فاغرورقت عينا رسول اهلل بالبكاء، 
ثم قال: يا فاطمة أما علمِت أّنا أهُل بيت اختار اهلل عز وجل لنا اآلخرة عىل الدنيا، وأنَّه 
حّتم الفناء عىل مجيع خلقه، وأنَّ اهلل تبارك وتعاىل اطلع إىل األرض إطالعه فاختارن من 

)1( كفاية األثر - اخلزاز القمي: ص 36 - 38؛ بحار األنوار 36: 88).
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إيل  ثانية فاختار منها زوجك وأوحى  اطلع إىل األرض اطالعه  ثم  نبيًا،  خلقه فجعلني 
تي؛ فأبوك خري أنبياء اهلل  أن أزوجك إياه وأختذه وليًا ووزيرًا، وأن أجعله خليفتي يف أمَّ

ورسله، وبعلك خري األوصياء، وأنِت أّول َمن يلحق يب من أهيل«- احلديث بطوله.)1(

النبي يبكي ملا �سي�سيب ابنته وبعلها وابنيها من بعده

العظائم يف  التي سرتتكب  ته  أمَّ الطاهرة، وبكى عىل  العرتة  النبّي عىل مصائب  بكى 
حّق أهل بيته، عىل الرغم من كّل التوصيات التي أوصاهم هبا، وعىل الرغم من اآليات 
القرآنّية التي نزلت يف حّق أهل البيت عليهم السالم، التي رّصحت بطهارهتم من كّل 
رجس ودنس، والتي اعتربت أّن موّدهتم هي أجر الرسالة التي أخرجهم اهلل تعاىل هبا من 

الظلامت إىل النور.

روي أنَّ النبي صىّل اهلل عليه وآله زار فاطمة عليها الّسالم يومًا فصنعت له عصيدة 
من متر فقّدمتها بني يديه. فأكل هو وعل وفاطمة واحلسنان عليهم الّسالم. فلام فرغوا من 
األكل، سجد النبي صىّل اهلل عليه وآله فأطال السجود. ثم بكى يف سجوده، ثم ضحك ثم 
جلس. فقال أمري املؤمنني عليه الّسالم: »يا رسول اهلل! مل سجدَت وبكيت وضحكت؟ 
فقال: ملا رأيتكم جمتمعني رسرت بذلك فسجدت هللّ شكرًا، فهبط جربئيل وأنا ساجد 
إنَّ  إنَّك رسرت باجتامع أهلك؟ فقلت: نعم. فقال: إنِّ خمربك بام جيري عليهم؛  فقال: 
فاطمة عليها الّسالم ُتغصب وتظلم حقها وهي أول من يلحق بك، وأمري املؤمنني عليه 
الّسالم ُيظلم حقه وُيضطهد، وُيقتل ولدك احلسن عليه الّسالم بالسم بعد أن يؤخذ حقه، 

وولدك احلسني عليه الّسالم ُيظلم وُيقتل، ال يدفنه إال الغرباء، فبكيت«.

)1( كامل الدين: ص63). 
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ثم قال: »إّن َمن زار ولدك كتب اهلل له بكل خطوة مائة حسنة، ورفع عنه مائة سيئة؛ 
فضحكت فرحًا بذلك«)1(.

وروى ابن قولويه عن املعىل بن خنيس، قال: كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أصبح 
صباحًا فرأته فاطمة باكيًا حزينًا، فقالت: »ما لك يا رسول اهلل؟! فأبى أن خيربها، فقالت: 
يقتل  التي  بالرتبة  أتان  السالم  إنَّ جربئيل عليه  فقال:  آكل وال أرشب حتى ختربن،  ال 

عليها غالم مل حُيمل به بعد- ومل تكن حتمل باحلسني عليه السالم - وهذه تربته«))(.

اإذا حزن ر�سول اهلل مل يكّلمه �سوى ابنته فاطمة

فالنبي  منزلة عظيمة،  وآله  اهلل عليه  أبيها صىل  السالم يف قلب  الزهراء عليها  منزلة 
ا ابنته الوحيدة األثرية لديه، بل يّبها  صىل اهلل عليه وآله ال يّب الزهراء وجيّلها ملجّرد أهنَّ
ويعّزها لدرجاهتا العظيمة عند اهلل تعاىل، فهي سّيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين، 
وهي السيدة التي ارتقت يف مناقبها وحازت من الفضل عند اهلل تعاىل بحيث إنَّ اهلل تعاىل 
ابنته  إذا شاهد  وآله  اهلل عليه  اهلل صىل  لغضبها. وكان رسول  لرضاها ويغضب  يرىض 
وريانته من الدنيا فرح هبا، ولذلك فزع املسلمون إليها ملا رأوا رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله باكيًا حمزونًا، أخرج السيد ابن طاووس عن مؤلف كتاب زهد النبي صلوات اهلل 

عليه وآله قال: ملا نزلت هذه اآلية عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله:

﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ َلمَوْعِدُهُمْ َأجْمَعِنيَ * َلهَا سَبْعَُة َأبْوَاٍب لُِكلِّ بَاٍب مِنْهُمْ جُزْءٌ مَْقسُومٌ﴾)3( 
)1( عوايل اللئايل 1: 199 /ح 14.ورواه املجليس يف بحار األنوار 98: 44 باختالف يسري يف اللفظ، وقال إنَّه وجده 
بخط الشيخ حممد بن عل اجلبعي، نقاًل من خط الشهيد رفع اهلل درجته، نقاًل من مصباح الشيخ أيب منصور طاب 

ثراه.
))( كامل الزيارات البن قولويه: ص )13.

)3( سورة احلجر: 43 - 44.
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به  بكى رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بكاًء شديدًا وبكى أصحابه، وال يدرون ما نزل 
جربئيل عليه السالم، ومل يستطع أحد من أصحابه أن يكلمه، وكان رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله إذا رأى فاطمة فرح هبا، فانطلق بعض أصحابه إىل باب فاطمة وبني يدهيا يشء 
هِ خَيْرٌ وََأبَْقى﴾)1(. قال: فقال: »السالم عليك  من شعري وهي تطحن وتقول: ﴿مَا عِنْدَ اللَّ

يا بنت رسول اهلل«.

»وعليك السالم، ما جاء بك«؟ قال: تركت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله  فقالت: 
باكيًا حزينًا، وال أدري ما نزل به جربئيل! 

فقالت: »تنّح )من( بني يدي أضم إيل ثيايب وأنطلق إىل رسول اهلل لعله خيربن بام نزل 
به جربئيل«. قال: فلبست فاطمة شملة من صوف خلقانًا، قد خيطت باثني عرش مكانًا 
من سعف النخل، فلام خرجت فاطمة عليها السالم نظر إليها سلامن ريض اهلل عنه فوضع 
يده عىل رأسه وهو ينادي: )وا حزناه( إنَّ قيرص وكرسى لفي السندس واحلرير، وابنة 
باثني عرش مكانًا بسعف النخل. فلام دخلت  حممد عليها شملة من صوف قد خيطت 
فاطمة عليها السالم عىل رسول اهلل قالت: »يا رسول اهلل، إنَّ سلامن تعجب من لبايس، 
عليه  تعلف  كبش،  )مسك(  إال  سنني  مخس  منذ  ولعيل  يل  ما  نبيًا  باحلق  بعثك  فوالذي 
قال  النخل.  ليف  أدم حشوها  افرتشناه، وإنَّ مرفقتنا ملن  الليل  فإذا كان  بعرينا،  بالنهار 

النبي صىل اهلل عليه وآله: يا سلامن، ويح ابنتي فاطمة، لعلها تكون يف اخليل السوابق«.

قالت: »يا رسول اهلل، فدتك نفيس يا أبه، ما الذي أبكاك«؟. قال: »كيف ال أبكي وقد 
نزل جربئيل هبذه اآلية«: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ َلمَوْعِدُهُمْ َأجْمَعِنيَ * َلهَا سَبْعَُة َأبْوَاٍب لُِكلِّ بَاٍب 

مِنْهُمْ جُزْءٌ مَْقسُومٌ﴾.
)1( سورة القصص: 60؛ سورة الشورى: اآلية 36.
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قال فسقطت فاطمة عىل وجهها وهي تقول: »الويل ثم الويل ملن دخل النار«. قال: 
ومل  جلدي  ومزقوا  حلمي  فأكلوا  ألهل  كبشًا  كنت  ليتني  يا  فقال:  سلامن  ذلك  فسمع 
القفار ومل يكن عل حساب وال  ليتني كنت طائرًا يف  يا  النار. وقال عامر:  أسمع بذكر 

عذاب - احلديث بطوله.)1(

فاطمة تتحلل لر�سول اهلل من اأزواجه يف مر�سه

حـني يمرض اإلنسـان ويعجـز عن القيـام ببعـض واجباته، فـإنَّ أقرب النـاس إليه 
وأخّصهـم وأوالهـم بـه سـيقوم باالعتـذار ممّـن كان هلم يف رقبـة الفرد املريـض حّق أو 
َديـن، ونالحـظ يف الروايـة التاليـة أنَّ الزهـراء عليها السـالم تقـوم باالعتذار من نسـاء 
النبـي مـن أنَّ رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه ال ُتسـعفه حالـه يف التنّقـل بـني أزواجه، 

فأخربهنـا أنَّه يف حـّل منهّن. 

أخرج البالذري عن الواقدي بإسناد له: أنَّ فاطمة عليها الّسالم كانت تطوف- حني 
مرض النبي صىّل اهلل عليه وآله- عىل أزواجه فتقول: »إنَّه يشّق عىل النبي صىّل اهلل عليه 

وآله أن يطوف عليكّن«، فقلن: هو يف حّل))(.

وروى ابن سعد يف الطبقات عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: ملا مرض رسول اهلل 
مرضه الذي تويف فيه طافت فاطمة عىل نسائه تقول إنَّ رسول اهلل يشّق عليه أن يطوف 

عليكّن، فقلن هو يف حّل.)3(

)1( الدروع الواقية: ص76)؛ بحار األنوار 8: 303.
))( أنساب األرشاف 1: 415.
)3( طبقات ابن سعد 8: 168.
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يا اأبتاه اأين األقاك

يوم القيامة يوٌم رهيب، تذهل فيه كّل مرضعة عاّم أرضعت، وينادي فيه كّل شخص 
سّلم  »رب  يومئذ  ينادي  فإنَّه  ته،  ألمَّ رمحة  تعاىل  اهلل  بعثه  الذي  نبّينا  إال  نفيس(،  )نفيس 
أين ستجده يف ذلك  أباها صىل اهلل عليه وآله  أن تسأل  النساء  تنسى سّيدة  تي«. وال  أمَّ
ته وّيدخلها اجلنة حتت لواء  أنَّه سيشفع ألمَّ املرة  املرة تلو  اليوم العصيب، فسمعت منه 
الكوثر، ثم يقف  املؤمنني عليه السالم، ثم يسقيها من حوض  الذي يمله أمري  احلمد 
عىل الرصاط يدعو رّبه أن يسّلمها، ثم يقف عىل امليزان يدعو رّبه أن يسّلمها، ويف هناية 

ته. املطاف يقف عند شفري جهنّم ليمنع رشرها وهلبها عن أمَّ

روى الشيخ الصدوق عن جابر بن عبد اهلل األنصاري، عن عل بن أيب طالب عليه 
السالم، قال: قالت فاطمة )عليها السالم( لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »يا أبتاه، أين 
ألقاك يوم املوقف األعظم، ويوم األهوال، ويوم الفزع األكرب؟ قال: يا فاطمة، عند باب 

تي إىل ريب«. اجلنة، ومعي لواء احلمد، وأنا الشفيع ألمَّ

تي. قالت:  قالت: »يا أبتاه، فإن مل ألقك هناك؟ قال: القيني عىل احلوض وأنا أسقي أمَّ
تي،  أمَّ القيني عىل الرصاط وأنا قائم أقول: رب سّلم  أبتاه، فإن مل ألقك هناك؟ قال:  يا 
تي. قالت: فإن  قالت: فإن مل ألقك هناك؟ قال: القيني وأنا عند امليزان أقول: رب سّلم أمَّ
تي. فاستبرشت  مل ألقك هناك؟ قال: القيني عند شفري جهنم أمنع رشرها وهلبها عن أمَّ

فاطمة بذلك صىل اهلل عليها وعىل أبيها وبعلها وبنيها«.)1(

)1( أمايل الصدوق: ص350 /ح))14/4.
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النبي ُيخرب ابنته اأنَّها اأّول من يلحق به فتفرح لذلك

عليه  اهلل  صىل  أبوها  أخربها  مّلا  غزارًا  الدموع  وذرفت  السالم  عليها  الزهراء  بكت 
ته، وبكت حني أخربها  أمَّ ا سُتظلم بعده من قبل رشار  أنَّه سيفارقها وشيكًا، وأهنَّ وآله 
ما  عيانًا  ترى  كانت  السالم  ا عليها  ته. وكأهنَّ أمَّ أحد من  ُيعينها  أن  ا ستستغيث دون  أهنَّ
سيفعل هبا وبذرّيتها من قبل رشار اخللق. لكّن )أمَّ أبيها( نفت أن يكون بكاؤها بسبب 
مظلوميتها وما سُيصنع هبا وُينتهك من حّقها، بل بكاؤها للمصيبة العظمى يف ارحتال 
إزاءها كل مصيبة سواها.  فهي مصيبة هتون  واملرسلني،  األنبياء  الكائنات: خاتم  سّيد 
أبيها الذي  ا أحست باخلسارة العظيمة يف فراق  كانت الزهراء عليها السالم تبكي ألهنَّ
سبيل  إىل  ودليلها  ومرشدها  هادهيا  ة  األمَّ وفقدت  والوحي،  النبّوة  برحيله  انقطعت 

الفالح والنجاح. 

روى الشيخ الطوس عن عبد اهلل بن العباس، قال: ملا حرضت رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله الوفاة بكى حتى بلت دموعه حليته، فقيل له: يا رسول اهلل، ما يبكيك؟ فقال: 
ظلمت  وقد  ابنتي  بفاطمة  كأنِّ  بعدي،  من  تي  أمَّ رشار  هبم  تصنع  وما  لذريتي،  »أبكي 
فاطمة  ذلك  فسمعت  تي.  أمَّ من  أحد  يعينها  فال  أبتاه(  يا  أبتاه،  )يا  تنادي  وهي  بعدي 
)عليها السالم( فبكت، فقال هلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله. ال تبكني يا بنية. فقالت: 
لست أبكي ملا يصنع يب من بعدك ولكن أبكي لفراقك يا رسول اهلل. فقال هلا: أبرشي يا 

بنت حممد برسعة اللحاق يب، فإنَّك أول من يلحق يب من أهل بيتي«.)1(

مصباح األنوار: عن ييى بن عبد اهلل بن حممد بن عمر بن عل بن أيب طالب عليهام 
أبا  يا  حاجة  إليك  يل  »إنَّ  السالم:  عليه  لعل  السالم  عليها  فاطمة  قالت  قال:  السالم 

)1( أمايل الطوس: ص188 /ح 316 / 18.
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احلسن. فقال: تقىض يا بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله. فقالت: نشدتك باهلل وبحق 
حممد رسول اهلل أن ال يصيل عيّل أبو بكر وال عمر، فإنِّ ال أكتمك حديثًا، فقالت: قال يل 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: يا فاطمة! إنَّك أول من يلحق يب من أهل بيتي، فكنت أكره 
أن أسوءك. قال: فلام قبضت أتاه أبو بكر وعمر وقاال: مل ال خترجها حتى نصيل عليها؟ 
لياًل، ثم صّور برجله حوهلا سبعة أقرب. قال: فلام  أرانا إال سنصبح، ثم دفنها  فقال: ما 
أصبحوا أتوه فقاال: يا أبا احلسن! ما محلك عىل أن تدفن بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وآله ومل نحرضها؟ قال: ذلك عهدها إيل.)1(

روى ابن عساكر عن عائشة أنَّ النبيَّ صىل اهلل عليه - وآله - وسلم دعا فاطمة يف 
عائشة:  قالت  فضحكت.  هلا  قال  ثم  منه،  فبكت  قوالً  هلا  فقال  فيه  تويف  الذي  مرضه 
إنَّك أول من  إنَّه ميت من وجعه فبكيت، ثم قال:  القول قال يل  »أول  فسألتها فقالت: 

يلحق يب يف اجلنة، فضحكت«.))(

ر�سول اهلل ياأمر ابنته بالت�سرّب بعد رحيله

أوىص رسوُل اهلل صىّل اهلل عليه وآله بضعته وريانته الزهراء عليها السالم أن ال تشّق 
عليه جيبًا وال ختمش عليه وجهًا وال تدعو يف فقده بالويل والثبور، ودعاها إىل التصرّب 
رفقًا هبا ورمحة منه هلا، ألنَّ التصرّب أرفق بصاحب املصيبة من اجلزع، يضاف إىل ذلك ما 
للتصرّب والتفويض إىل اهلل تعاىل من عظيم األجر، عىل الرغم من أنَّ اجلزع إذا كان عىل 
النبي مل يكن قبيحًا وال مذمومًا، فقد روي عن أمري املؤمنني عليه السالم أنَّه قال خماطبًا 
وإنَّ  إال عليك،  لقبيح  إال عنك، وإنَّ اجلزع  الصرب جلميٌل  »إّن  ارحتاله:  بعد  اهلل  رسول 

)1( بحار األنوار 9): 113.
))( تاريخ مدينة دمشق 60: 305.
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املصاب بك جلليل، وإنَّه قبلك وبعدك جللل«)1(. وقد أشار ابن ميثم البحراين إىل هذا 
املعنى فقال: )وإّنام كان الصرب غري مجيل يف املصيبة به صىلَّ اهللَّ عليه وآله، واجلزع عليه 
غري قبيح ألّنه صىلَّ اهللَّ عليه وآله أصل الدين والقدوة فيه فاجلزع يف املصيبة به يستلزم 
دوام تذكره املستلزم لدوام ذكر أخالقه وسننه وسريته فكان غري قبيح من هذا الوجه، أو 
ألّن املصيبة به مصيبة عظيمة وهو أعظم فائت فيستحسن اجلزع عليه، وأّما الصرب فإّنه 
يؤول إىل سلوانه والغفلة عنه فكان غري مجيل من هذا الوجه())(. ويرى أحد علامئنا أنَّ 
التأملُّ من  لبيان عظم املصيبة وشّدة  الكناية  املؤمنني عليه السالم خرج خمرج  كالم أمري 
فقده صلوات اهلل عليه، وليس معناه أّن الصرب عىل فقده ومصابه ليس مجياًل حقيقة، وأّن 

اجلزع عليه ليس قبيحًا حقيقة)3(.
روى فـرات الكـويف يف تفسـريه أنَّ رسـول اهلل صـىّل اهلل عليـه وآلـه قـال يف مرضـه 
ي أنـت، أرسـيل إىل بعلـك فادعيه  الـذي قبـض فيـه لفاطمـة عليها الّسـالم: »بـأيب وأمِّ
يل. فقالـت فاطمـة عليها الّسـالم للحسـني عليه الّسـالم: انطلق إىل أبيـك فقل: يدعوك 
جـدي. قـال: فانطلـق إليـه احلسـني عليـه الّسـالم فدعـاه؛ فأقبل أمـري املؤمنـني عيل بن 
أيب طالـب عليـه الّسـالم حتى دخل عىل رسـول اهلل صـىّل اهلل عليـه وآله وفاطمـة عليها 
الّسـالم عنـده وهي تقـول: واكربـاه لكربك يا أبتـاه. فقال هلا رسـول اهلل صـىّل اهلل عليه 
وآلـه: ال كـرب عـىل أبيـك بعـد اليـوم يـا فاطمـة. إنَّ النبـي ال ُيشـّق عليه اجليـب، وال 
خيمـش عليـه الوجـه، وال يدعـى عليه بالويـل، ولكن قويل كـام قال أبوك عـىل إبراهيم: 
)تدمـع العينـان وقـد يوجـع القلـب وال نقـول ما يسـخط الـرب، وإنَّـا بك يـا إبراهيم 

ملحزونـون(، ولـو عـاش إبراهيم لـكان نبيـًا« - الرواية)4(.
)1( هنج البالغة، رشح حممد عبدة، 4: 71، اخلطب / الرقم )9)؛ بحار األنوار 79: 134.

))( رشح هنج البالغة البن ميثم البحراين 5: 393 /الرقم 76).
)3( انظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة للشيخ حبيب اهلل اخلوئي 1): 385.

)4( تفسري فرات ص 0)). 
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البنت تقّدم ولديها للق�سا�ض دون اأبيها

يرضب النبي صىل اهلل عليه وآله يف مواقفه املثل تلو املثل يف احرتام حقوق الناس، 
ونجده يف هذا املوقف وهو ُيقسم عىل الناس ويستحلفهم باهلل وبحّقه عليهم أن يقتّص 

منه َمن كانت له ِقبل النبي مظلمة! 

رسول  عن  القوي  املدافع  الرشيفة  حياهتا  طوال  السالم  عليها  الزهراء  كانت  ولقد 
يف  السالم  عليها  ونراها  بنفسها،  تفديه  ألن  مستعدة  وكانت  وآله،  عليه  اهلل  صىل  اهلل 
هذا املوقف تطلب من ولدهيا احلسنني عليهام السالم أن يقّدما نفسيهام للقصاص دون 
جّدمها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله. وال نشك أنَّ ولدهيا كانا أعز عليها من نفسها، لكنَّ 
الزهراء الطاهرة كانت تعلم يقينًا أنَّ منزلة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ال متاثلها منزلة 
أي شخص سواه، ومل يكن بإمكان الزهراء عليها السالم أن تتصدى للقصاص بنفسها، 

فقدمت ولدهيا احلسنني عليهام السالم.

روى الطرباين عن جابر بن عبد اهلل وعبد اهلل بن عباس )يف حديث طويل( أنَّ رسول 
اهلل صىّل اهلل عليه وآله قال:

»معـارش املسـلمني! ُأناشـدكم بـاهلل وبحقـي عليكـم، مـن كانـت لـه ِقبـيل مظلمـة 
فليقـم فليقتـّص منـي قبـل القصـاص يف القيامـة«. فقام شـيخ يقـال له: عكاشـة،- إىل 

أن قـال عكاشـة-:

االنرصاف،  يف  وكان  نبيه  ونرص  علينا  وجل  عز  اهلل  فتح  فلام  غزاة،  يف  معك  كنت 
القضيب  فرفعَت  فخذك،  ألقّبل  منك  ودنوت  الناقة  عن  ونزلت  ناقتك  ناقتي  حاذت 

فرضبَت خارصيت، ال أدري أكان عمدًا منك أم أردَت رضب الناقة؟
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فقـال رسـول اهلل صـىّل اهلل عليـه وآلـه: »ُأعيـذك بجـالل اهلل أن يتعّمدك رسـوُل اهلل 
صـىّل اهلل عليـه وآلـه بالرضب. يـا بالل، انطلـق إىل منـزل فاطمـة عليها الّسـالم وائتني 

املمشـوق«. بالقضيب 

فخرج بالل من املسجد ويده عىل أمِّ رأسه وهو ينادي: هذا رسول اهلل صىّل اهلل عليه 
بنت  يا  فقال:  الّسالم،  عليها  فاطمة  الباب عىل  فقرع  نفسه.  من  القصاص  يعطي  وآله 
رسول اهلل، ناوليني القضيب املمشوق. فقالت فاطمة عليها الّسالم: »يا بالل! وما يصنع 
فيه  أغفلك عاّم  ما  فاطمة،  يا  فقال:  يوم غزاة«؟  يوم حّج وال  بالقضيب وليس هذا  أيب 
القصاص  ويعطي  الدنيا  ويفارق  الدين  يوّدع  وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  إنَّ  أبوك؛ 
من نفسه. فقالت فاطمة عليها الّسالم: »يا بالل! من ذا الذي يطّيب نفسه أن يقتّص من 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله؟ يا بالل! إذن فُقل للحسن واحلسني عليهام الّسالم يقومان 

إىل هذا الرجل فيقتّص منهام، وال يدعانه يقتّص من رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله«.

فدخل بالل املسجد ودفع القضيب إىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، ودفع رسول اهلل 
صىّل اهلل عليه وآله القضيب إىل عكاشة - احلديث)1(؛ وقد اقتطعنا منه موضع احلاجة.

اللحظات الأخرية يف حياة ر�سول اهلل

حلظات  يف  السالم  عليها  الزهراء  بحبيبته  يرفق  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  نرى 
حياته األخرية، فيرصفها عن تكرار بيت شعر أليب طالب عليه السالم كان يثري عاطفتها 
وُحزهنا، ويوجهها إىل قراءة اآلية القرآنية الكريمة التي قّررت أنَّ شأن أرشف األنبياء 
واملرسلني حممٍد صىل اهلل عليه وآله كشأن من سبقه من الرسل الذين فارقوا الدنيا، وحني 

)1( املعجم الكبري 3: 59.
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التفتت الزهراء عليها السالم إىل أنَّ رسول اهلل يوّدعها هبذا الكالم بكت طوياًل وذرفت 
ا أّول من يلحق به من أهل بيته، فرسى عنها  الدموع سخانًا، فرمحها النبي وأرسَّ إليها بأهنَّ

بذلك بعض الوجد.

روى الشيخ املفيد حديثًا عن وفاة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله جاء فيه: 

)ثم ثقل عليه السالم وحرضه املوت وأمري املؤمنني عليه السالم حارض عنده. فلام 
قرب خروج نفسه قال له: »ضع رأيس يا عيل يف حجرك، فقد جاء أمر اهلل عز وجل فإذا 
فاضت نفيس فتناوهلا بيدك وامسح هبا وجهك، ثم وجهني إىل القبلة وتول أمري وصّل 
عيلٌّ أّول الناس، وال تفارقني حتى تواريني يف رميس، واستعن باهلل تعاىل« فأخذ عل عليه 
السالم رأسه فوضعه يف حجره فُأغمي عليه، فأكّبت فاطمة عليها السالم تنظر يف وجهه 

وتندبه وتبكي وتقول: 

بوجهه الــغــام  ُيستسقى  ــلوأبــيــض  ــأرام ــال الــيــتــامــى عــصــمــة ل ثـ

ففتح رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله عينيه وقال بصوت ضئيل: »يا بنية، هذا قول عمك 
أيب طالب، ال تقوليه، ولكن قويل: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّ رَسُوٌل َقدْ خََلتْ مِنْ َقبْلِهِ الرُّسُُل َأَفِإنْ 
منه، فدنت  بالدنو  إليها  فأومأ  فبكت طوياًل،  َأعَْقابُِكمْ﴾)1(،  عََلى  انَْقَلبُْتمْ  ُقتَِل  َأوْ  مَاتَ 
السالم  عليه  املؤمنني  أمري  ويد  السالم  عليه  ثم قىض  له وجهها،  إليها شيئًا هتلل  فأرس 
فمسحه  وجهه  إىل  فرفعها  فيها،  وآله  عليه  اهلل  صىل  نفسه  ففاضت  حنكه  حتت  اليمنى 
هبا، ثم وّجهه وغّمضه ومد عليه إزاره واشتغل بالنظر يف أمره. فجاءت الرواية: أنَّه قيل 
لفاطمة عليها السالم: ما الذي أرسَّ إليك رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فرسى عنك ما 
ه  كنت عليه من احلزن والقلق بوفاته؟ قالت: »إنَّه خربن أننَّي أول أهل بيته حلوقًا به، وأنَّ

)1( سورة آل عمران: اآلية 144.
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لن تطول املدة يب بعده حتى ُأدركه، فرسى ذلك عني« - احلديث.)1(

كالم الزهراء مع ملك املوت 

من املحزن أن نجد أنَّ مَلك املوت - وهو من املالئكة املقّربني - يستأذن عىل رسول 
اهلل وأهل بيته كام استأذن عليهم جربئيُل األمني من قبل. يستأذن مَلك املوت وهو املكّلف 
من اهلل تعاىل بقبض األرواح، فترصفه الزهراء عليها السالم فينرصف، بينام هيجم البعض 
عىل بيت الزهراء بمجّرد ارحتال النبي إىل الرفيق األعىل، ثم يقتحم البيت يف قّصة موجعة 

تدمى هلا األفئدة. 

أخرج املجليس عن ابن شهرآشوب يف املناقب، عن ابن عباس أنَّه ُأغمي عىل النبي 
أنا رجل غريب  قال:  ذا؟  »من  فاطمة:  فقالت  بابه،  صىل اهلل عليه وآله يف مرضه فدق 
أتيت أسأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أتأذنون يل يف الدخول عليه؟ فأجابت: امِض 
- رمحَك اهلل - حلاجتك، فرسول اهلل عنك مشغول، فمىض، ثم رجع فدق الباب وقال: 
وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  فأفاق  للغرباء،  أتأذنون  اهلل،  رسول  عىل  يستأذن  غريب 
مفّرق  هذا  قال:  اهلل،  رسول  يا  ال  قالت:  هذا؟  من  أتدرين  فاطمة  يا  وقال:  غشيته  من 
اجلامعات، ومنّغص اللذات، هذا ملك املوت، ما استأذن واهللِ عىل أحد قبيل، وال يستأذن 
عىل أحد بعدي، استأذن عيلَّ لكرامتي عىل اهلل، ائذن له، فقالت: ادخل رمحك اهلل، فدخل 
كريح هفافة وقال: السالم عىل أهل بيت رسول اهلل، فأوىص النبيُّ إىل عيلٍّ بالصرب عن 
قربه  حول  يعمل  وأن  وبغسله،  دينه،  وبقضاء  القرآن،  وبجمع  فاطمة،  وبحفظ  الدنيا، 

حائطًا، وبحفظ احلسن واحلسني«.))(
)1( اإلرشاد للمفيد 1: 187.

))( بحار األنوار )): 8)5.
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فاطمة ت�سمع ا�سم اأبيها يف الأذان فيغ�سى عليها، وت�سّم قمي�سه فيغمى عليها

لقد أخرب الصادُق املصّدق أنَّ ابنته احلبيبة سّيدة نساء العاملني سُتغصب حّقها وُتظلم، 
وأنَّ زوجها سُيظلم حّقه وُيضطهد وأنَّ ولدهيا سُيقتالن. ولقد وصفت الزهراء عليها 

السالم ما القت من الظلم واالضطهاد بعد أبيها بأبياهتا املشهورة التي تقول فيها 

ــٌب لـــو أهّنـــا ــائ ــص ــَيَّ م ــ لياليا!ُصـــّبـــت ع ِصن  ــام  ــ األّي عــى  صــّبــت 

فال عجب أن ُيغشى عىل حبيبة أبيها حني تسمع اسم أبيها يف األذان عىل لسان مؤذنه 
أبيها حني تشّم  أمِّ  ا قد ماتت! وال عجب أن ُيغشى عىل  أهنَّ الناس  اخلاّص، حّتى يظّن 

قميص أبيها وتنشق عطره فيه!

قال أبو جعفر الصدوق: وروي أنَّه ملا قبض النبي صىّل اهلل عليه وآله امتنع بالل من 
األذان، قال: »ال أؤّذن ألحد بعد رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، وإنَّ فاطمة عليها الّسالم 

قالت ذات يوم: إنِّ أشتهي أن أسمع صوت مؤّذن أيب باألذان«.

فبلغ ذلك بالالً، فأخذ باألذان. فلام قال: )اهلل أكرب اهلل أكرب(، ذكرت أباها صىّل اهلل 
عليه وآله فلم تتاملك من البكاء. فلام بلغ إىل قوله )أشهد أنَّ حممدًا رسول اهلل(، شهقت 
فاطمة عليها الّسالم شهقة وسقطت لوجهها وغيش عليها. فقال الناس لبالل: أمسك يا 

ا قد ماتت. بالل فقد فارقت ابنة رسول اهلل عليها الّسالم الدنيا، وظنّوا أهنَّ

فقطع أذانه ومل يتّمه. فأفاقت فاطمة عليها الّسالم وسألته أن يتّم األذان فلم يفعل. 
قال هلا: يا سيدة النسوان! إينِّ أخشى عليك مما تنزلينه بنفسك إذا سمعِت صويت باألذان، 

فأعفته عن ذلك)1(.

)1( من ال يرضه الفقيه 1: 194 /ح 906.
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يف  وآله  عليه  اهلل  صىّل  النبيَّ  »غّسلت  قال:  الّسالم،  عليه  علٍّ  عن  املجليس  وأخرج 
قميصه، فكانت فاطمة عليها الّسالم تقول: أرن القميص. فإذا شّمته غيش عليها؛ فلام 

رأيُت ذلك غّيبُته«)1(.

الزهراء تبكي على اأبيها حتى يتاأذى اأهل املدينة من بكائها

ملاذا بكت الزهراء عليها السالم كّل هذا البكاء، بحيث تأّذى أهُل املدينة من بكائها؟! 
أمل يوِصها أبوها املرسل بالتصرّب؟! بىل أوصاها رسول اهلل بالتصرّب وأن ال تشّق عليه جيبًا 
وال ختمش عليه وجهًا وال تدعو عليه بالويل، ومل تفعل الزهراء عليها أّيًا من هذه األمور 
قط، لكنّها أوصلت إىل أهل املدينة وإىل األجيال - كّل األجيال - رسالًة واضحة: أّن 
املصيبة بفقدان رسول اهلل ال تعّوض مطلقًا، ألّن املؤمتن عىل الرسالة بعد رسول اهلل قد 
ة ال يفقهون شيئًا من أمور الدين.  ُأقيص عن مكانه، وألّن املتسّلطني عىل دّفة قيادة األمَّ
وقد حّدثنا التاريخ أّن عمر بن اخلّطاب نفسه الذي جاهد وسعى يف إبرام بيعة أيب بكر 
اعرتف بملء فمه أنَّ )بيعة أيب بكر كانت فلتة، فمن عاد ملثلها فاقتلوه(! ملاذا ال يعرتض 
أحٌد عىل مقولة عمر؟ ملاذا ال يواجهونه بالقسوة نفسها التي واجهوا هبا بضعة رسول اهلل، 
بحيث هامجوا بيتها وكرسوا ضلعها وأحرقوا باب دارها وخرجوا بزوجها مقّيدًا بحامئل 

يسيفه جيّرون به إىل املسجد للبيعة؟!

لقد أوصلت إلينا الزهراء الطاهرة العليمة املحّدثة ببكائها املتواصل لياًل وهنارًا رسالًة 
واضحة: أّن رّكاب السفينة أضاعوا البوصلَة التي يستدّلون هبا عىل مقصدهم، وأّن دّفة 
السفينة أصبحت هنبًا بيد ُأناس ال يعلمون شيئًا عن خماطر البحر وُطرقه وأهواله. لقد 

)1( بحار األنوار 43: 157 / ح 6؛ ملحقات إحقاق احلق 10: 336 عن أهل البيت عليهم الّسالم أليب علم.
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هنضت فاطمة عليها السالم وتصّدت للظامل، وأسمعْت بخطبتها يف املسجد كّل من ليس 
بُأذنه صمم، وطافت مع أمري املؤمنني عليه السالم عىل بيوت األنصار تستنهض مهمهم، 
ثّم انكفأت إىل بيتها مهمومة حزينة حني مل تنفع كلامهتا يف إيقاظ الضامئر اخلامدة واهلمم 
الواهنة. مل جتد ريانة الرسول أحدًا تبّثه مهومها الكبرية، فلجأت إىل مقابر الشهداء، إىل 
التي حّصنوها  أّن املسرية  ا ختربهم  قرب أسد اهلل محزة وأمثاله تبكي عند قبورهم، وكأهنَّ

بدمائهم يوم تكالبت عليها قوى الكفر قد أضحت اليوم مهّددة بالضياع.

ا فاطمة فبكت عىل رسول اهلل  أخرج ابن شهر آشوب عن الصادق عليه السالم: »أمَّ
ا أن تبكي  ا أن تبكي بالليل وإمَّ حتى تأذى أهل املدينة. فقالوا هلا: آذيتنا بكثرة بكائك، إمَّ

بالنهار، وكانت خترج إىل مقابر الشهداء فتبكي«)1(.

اأبيات الزهراء يف رثاء اأبيها

الثرى أطــبــاق  حتــت  للمغّيب  وندائياقــل  صختي  تسمع  كنت  إن 

ـــا ــب لـــو أهنَّ ــائ ــص ــيَّ م ــ ــّبـــت ع ليالياُصـ صن  ــام  ــ األي ــى  ع ــت  ــّب ُص

حممٍد بــظــّل  مِحــى  ذاَت  كــنــُت  لياقــد  محــًى  وكــان  ضيٍم  من  أخــش  ال 

ــي ــق ــع لــلــذلــيــل وأّت ــش ــوم أخ ــي ــال ــاف ــي ــردائ ــي ب ــامل ــع ظ ــ ضــيــمــي وأدفـ

ليلها يف  قــمــريــة  بــكــت  صباحيافـــــإذا  بكيت  غصن  عى  شجنًا 

مؤنيس بــعــدك  احلـــزن  وشاحيافأجعلن  فيك  ــدمــع  ال وألجــعــلــن 

غواليامــــاذا عـــى مـــن شـــّم ُتـــربـــة أمحــد ــان  ــزم ال ــدى  م يــشــّم  ال  أن 

)1( مناقب آل أيب طالب - ابن شهر آشوب 3: 104.
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وهلا عليها السالم:

ــي ــت ــل ــق ــك الــــنــــاظــــُركـــــنـــــَت الـــــــســـــــواد مل ــ ــي ــ ــل ــ ــي ع ــ ــك ــ ــب ــ ي

ــت ــُم ــي ــل ــدك ف ــ ــع ــ ــن شــــــاء ب ــ فـــعـــلـــيـــك كــــنــــت أحــــــــــاذُرمـ

وهلا أيضًا عليها السالم:

وأرسعت إلينا  الدنيا  نفسك  ووّدعــتنعت  الرحيل  ــّد  أالج ــادت:  ون

وهلا عليها السالم وقد ضمنت أبياتًا ومتثّلت هبا:

بظله ألــــوذ  ــاًل  ــب ج يل  كــنــت  ضــاِحقـــد  ــرد  ــ ألج تسلمني  ــوم  ــي ــال ف

يل عشت  ما  محيتي  جــار  كنت  جناحيقد  يريش  مــن  بعدك  والــيــوم 

ــه ــريف وأعــلــم أنَّ فـــواريس وسالحيوأغــــّض مــن طـ ــات خــري  قــد م

الــعــزا فأسلمني  منيته  ــون جــواحــيحـــرت  ــن ــب امل ومتــكــنــت ريـ

ريــش جناحه عــيَّ  ــراب  ــغ ال ــه ورمــــاحنــر  ــوف ــي فــظــلــلــت بـــني س

ويغتدي يـــروح  مــن  ألعــجــب  ورواحإنِّ  بـــكـــوره  بـــني  واملــــــوت 

ــقــي وَأت للذليل  أخــضــع  بـــالـــراحفــالــيــوم  ظـــاملـــي  وَأدفــــــــع  ذيل 

هبا ــًا  ــن ــج ش ــة  ــري ــم ق ــت  ــك ب صباحيوإذا  بكيت  غصن  عــى  لــيــاًل 

ــل يب ــ ــا ح ــ ــى م ــ ــرن ع ــ ــاهلل صـ ــ مصباحي)1(فـ انطفى  قد  النبي  مات 

)1( مناقب آل أيب طالب 1: 09). 
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البتول الطاهرة ت�سلي على جنازة اأبيها املر�سل

عن سلامن الفارس أنَّه قال: أتيت عليًا وهو يغّسل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، وقد 
كان أوىص أن ال يغسله غري علٍّ عليه الّسالم وأخرب عنه أنَّه ال يريد أن يقّلب منه عضوًا 
»من  وآله:  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  لرسول  الّسالم  عليه  املؤمنني  أمري  قال  وقد  له،  قّلب  إال 

يعينني عىل غسلك يا رسول اهلل؟ قال: جربئيل«.

عليهم  وحسينًا  وحسنًا  وفاطمة  واملقداد  ذر  أبا  وأدخل  أدخلني  وكّفنه  غّسله  فلام 
الّسالم. فتقّدم وصففنا خلفه وصىل عليه، وعائشة يف احلجرة ال تعلم، قد أخذ جربئيل 
ببرصها. ثم أدخل عرشة من املهاجرين وعرشة من األنصار فيصّلون وخيرجون حتى مل 

يبق أحد من املهاجرين واألنصار إال صىّل عليه)1(.

نوح الزهراء على اأبيها

قال الشهيد الثاين: جيوز النوح بالكالم احلسن، وتعداد الفضائل مع اعتامد الصدق، 
أبتاه، إىل  يا  أدناه!  أبتاه من ربه ما  »يا  الزهراء عليها السالم فعلته يف قوهلا:  ألنَّ فاطمة 

جربئيل أنعاه، يا أبتاه، أجاب رّبًا دعاه«.

ا أخذت قبضة من تراب قربه صىل اهلل عليه وآله، فوضعتها عىل عينيها،  وروي: أهنَّ
وأنشدت تقول:

ــد ــّم تــربــة أمح ــ غواليامــــاذا عـــى مـــن ش ــان  ــزم ال ــدى  م يــشــّم  ال  أن 

ـــا ــٌب لـــو أهنَّ ــائ ــص لياليا ُصـــّبـــت عـــّي م صن  ــام  ــ األي ــى  ع ــت  ــّب ُص

)1( االحتجاج 1: 106؛ بحار األنوار )): 506 /ح 6.
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وملا سبق من أمره صىل اهلل عليه وآله بالنوح عىل محزة.)1(

وأخـرج املجلـيس عـن ابـن بابويـه أنَّ الباقـر عليـه السـالم أوىص أن ُينـدب لـه يف 
املواسـم عرش سـنني؛ وسـئل الصـادق عليه السـالم عـن أجـر النائحة فقـال: »ال بأس 
قـد نيـح عـىل رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه. ويف خـرب آخـر عنـه: ال بـأس بكسـب 

النائحـة إذا قالـت صدقـًا«.))(

الدرو�ض امل�ستخل�سة:

شأن  يستصغرون  الناس  كان  عرٍص  يف  كبرية  عناية  الزهراء  ابنته  اهلل  رسول  أوىل   -
األُنثى فيه، بل يئدوهنا حّية خشية عار قد تلحقه هبم يومًا، وكان أحدهم إذا ُبرّش باألُنثى 
عاّم  كلّيًا  ختتلف  خاصة  معاملة  ابنته  يعامل  النبي  وكان  كظيم.  وهو  مسوّدًا  وجهه  ظّل 
املعاملة،  أبدى بعض الصحابة دهشتهم من تلك  العرص، وقد  أهُل ذلك  تعارف عليه 
وقال بعُضهم بأنَّ لديه عرشة أوالد مل ُيقّبل أحدًا منهم قّط، فالمه النبّي عىل قسوة قلبه. 
وكان النبّي يقوم البنته إذا أقبلت عليه وجُيلسها يف مكانه، وكان ُيكثر تقبيل ابنته ويوطها 
عيني  يمسح  كان  وآله  عليه  اهلل  النبيَّ صىل  أنَّ  والسري  التواريخ  لنا  نقلت  وقد  بحنانه، 

الزهراء إذا بكت رمحة هلا، بل كان يبكي لبكائها. 

- وحتدثنا التواريخ أنَّ حمّبة رسول اهلل البنته مل تقّل أبدًا عندما كربت وعندما تزّوجت، 
وأنَّه كان إذا أراد السفر وّدعها آخر من يوّدع، فإن عاد من سفره بدأ هبا قبل أزواجه. 
ا حُتيي القلب  وسمعناه يقول هلا - وقد سمعها تناديه بـ)يا رسول اهلل( -: قويل يا أبه، فإهِنَّ

)1( مسّكن الفؤاد: ص103؛ بحار األنوار 79: 106.
))( بحار األنوار 79: 106.
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وتريض الرّب. وشاهدناه يقف بباب ابنته كّل صباح طيلة شهور تسع فينادهيا للصالة 
ثم يتلو آية التطهري النازلة يف شأهنا وشأن زوجها وابنيها.

- وشـاهدنا األب احلنـون خيـوض امتحانـًا عجيبـًا، فُيخـرّي بـني أن يمـوت ابنُـه أو 
يمـوت ابـُن ابنته، فيفّضل أن يـزن فؤاُده وتدمع عينُـه، ويأبى البنتـه احلبيبة أن ينصدع 

قلبهـا لفقـدان ولدها.

كّفار قريش، ورأيناها وهي  أمام عتاة  أبيها  تدافع عن  البنت  املقابل شاهدنا  - ويف 
تقف إىل جانبه وتضّمد جراحه النازفة يف أرشس حروبه، ورأينا الزهراء تعّوض رسول 
اهلل عن حنان األمِّ التي فارقته منذ نعومة أظفاره، حتى لّقبها حلناهنا وحمّبتها الكبرية بـ)أمِّ 
أبيها(.كام رأيناها تطوف عىل نسائه عند مرضه فتتحّلل له من أزواجه، ورأيناها وهي 
مستعّدة أن تقّدم ابنيها األثريين بدل والدها ليناال القصاص يف قّصة عكاشة مع رسول 

اهلل التي وقعت يف أواخر عمره الرشيف.

وفاًء  تثمران  ما  أوالده، رسعان  قلب  األب يف  يزرعهام  اللتني  واحلنان  املحّبة  إنَّ   -
وإخالصًا لدى األوالد جتاه أبيهم. 











الف�صل الرابع

زواج الزهراء عليها ال�سالم
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ماذا قّدم الإ�سالم للمراأة؟ 

احلياة  هلا وزن يف شؤون  يقام  مقهورة مستضعفة ال  السابقة  األُمم  املرأة يف  عاشت 
تعمل  وكانت  واجلبن،  والضعف  للهوان  مثاالً  نظرهم  يف  أصبحت  حتى  االجتامعية، 
وتكدح فيصادر الذكور حاصل تعبها وناتج كّدها، بل ينظرون إليها كيشء يورث شأنه 
فألقى  قام  أبوه  مات  إذا  اجلاهلية  عرص  يف  األكرب  االبن  وكان  املادية؛  املمتلكات  شأن 
ا انتقلت إىل حيازته. فلام جاء اإلسالم قّدم للمرأة  رداءه عىل زوجة أبيه، يقصد بذلك أهنَّ
من  أساس  عىل  معها  تعامل  ألنَّه  املستلبة،  وكرامتها  آدميتها  إليها  أعادت  كبرية  خدمة 
البناء الفطري الذي وهبها إياه خالقها تعاىل؛ ووضعها يف كفة امليزان مقابل الرجل، ال 

فضل له عليها يف اإلنسانية، بل الفضل بينهام مرهون بالتقوى؛ قال تعاىل: 

َأيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خََلْقنَاُكمْ مِنْ َذَكٍر وَُأنَْثى وَجَعَْلنَاُكمْ شُعُوبًا وََقبَائَِل لَِتعَارَُفوا  ﴿يَا 
هِ َأتَْقاُكمْ﴾)1(.  إِنَّ َأْكرَمَُكمْ عِنْدَ اللَّ

لقـد نّبـه اإلسـالم إىل حقيقـة مهمـة، وهـي أنَّ املجتمـع مكـون من عنرصيـن اثنني 
مهـا الرجـل واملـرأة، قـال تعـاىل ﴿إِنَّـا خََلْقنَاُكـمْ مِـنْ َذَكـٍر وَُأنَْثـى﴾))(. ثـم نّبـه إىل 
أنَّ اجلـزاء مرهـون بالعمـل، ال فـرق يف ذلـك بـني الرجـل واملـرأة، قـال عز مـن قائل: 
َطيِّبَـًة وََلنَجِْزيَنَّهُـمْ  َفَلنُحِْييَنَّـهُ حَيَـاةً  ُأنَْثـى وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ  َأوْ  ﴿مَـنْ عَمِـَل صَالِحًـا مِـنْ َذَكـٍر 

يَعْمَُلـونَ﴾)3(.  مَـا َكاُنـوا  بَِأحْسَـِن  َأجْرَهُـمْ 

ولقد ساوى اإلسالم بني املرأة والرجل يف أمر تدبري شؤون احلياة باإلرادة والعمل، 

)1( سورة احلجرات: اآلية 13.

))( سورة احلجرات: اآلية 13.
)3( سورة النحل: اآلية 97.
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ام متساويان من حيث تعلق اإلرادة بام يتاج إليه البدن البرشي يف األكل والرشب  ألهنَّ
وغريمها من لوازم البقاء، وقد قال تعاىل: ﴿بَعُْضُكمْ مِنْ بَعٍْض﴾)1(، فأضحى بإمكان 
املرأة أن تستقل باإلرادة، وأن تستقل بالعمل ومتتلك نتاجهام، شأهنا يف ذلك شأن الرجل 
من غري فرق بينهام. غري أنَّ اإلسالم مّيز املرأة عن الرجل يف أمرين اثنني مّيزمها هبام اخلالق 
احلكيم. أّوهلام أنَّ املرأة هي قوام تكوين األرُسة، فهي بمنزلة احلرث يف تكون النوع ونامئه 
﴿نِسَاؤُُكمْ حَرْثٌ َلُكمْ﴾))( وعليها يعتمد النوع اإلنساين يف بقائه، وهي هبذا االعتبار 
هلا أحكامها اخلاصة التي متتاز هبا عن الرجل؛ وقد ألغى اإلسالم هبذه النظرة إىل املرأة ما 
كان سائدًا زمن اجلاهلية من أنَّ املرأة جمّرد وعاء يعيش فيه الطفل فرتة ثم ينفصل عنه، 

قال الشاعر اجلاهل:

ــٌة  ــات الـــنـــاس أوعـــيـ ــ ــه ــ ــاٌت، ولــأنــســاب آبـــاُءإّنـــــا أمَّ ــوَدع ــت ــس ُم

واألمر الثاين: أنَّ وجود املرأة مبني عىل لطافة البنية ورّقة الشعور، ولذلك أيضًا تأثري 
هُ بِهِ بَعَْضُكمْ  َل اللَّ يف الوظائف االجتامعية املحولة إليها. قال تعاىل: ﴿وََل تََتمَنَّوْا مَا َفضَّ
هَ  اللَّ وَاسَْأُلوا  اْكَتسَبْنَ  مِمَّا  نَصِيبٌ  وَلِلنِّسَاءِ  اْكَتسَبُوا  مِمَّا  نَصِيبٌ  لِلرِّجَاِل  بَعٍْض  عََلى 
هَ َكانَ بُِكلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾)3( أي أنَّ األعامل التي يقوم هبا كلٌّ من  مِنْ َفْضلِهِ إِنَّ اللَّ
الرجل واملرأة هي املالك للفضل الذي سيختّص به. وهناك ُأمور مّيز اإلسالم هبا الرجل 
الرجل  إىل  ذلك  مقابل  يف  اإلسالم  يسند  حيث  اإلرث،  سهم  يف  كتفضيله  ما،  حلكمة 
َقوَّامُونَ عََلى النِّسَاءِ﴾)4(؛ وهناك - يف املقابل  مسؤولية نفقة املرأة، قال تعاىل:﴿الرِّجَاُل 

)1( سورة آل عمران: اآلية 195؛ النساء: اآلية 5).
))( سورة البقرة: اآلية 3)).

)3( سورة النساء: اآلية )3.

)4( سورة النساء: اآلية )3.
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ُأمور مّيز اإلسالم هبا املرأة، كوضع النفقة عنها. 

وأما يف األحكام املشرتكة واملختصة فاملرأة تشارك الرجل يف مجيع األحكام العبادية 
وال  إرث  يف  فرق  غري  من  الرجل  به  يستقل  فيام  تستقل  أن  فلها  االجتامعية،  واحلقوق 
إال  ذلك  وغري  حق  عن  دفاع  وال  حق  اقتناء  وال  وتعلم  تعليم  وال  معاملة  وال  كسب 
ا  يف موارد حمدودة تقتضيها طباعها املختلفة عن طباع الرجل. ومن أهم هذه املوارد أهنَّ
التصّدي للقتال، وأنَّ هلا نصف سهم الرجل يف  ال تتوىل احلكومة والقضاء، وال تتوىل 
اإلرث )وعّوضها اإلسالم عن ذلك بأن جعل نفقتها يف رقبة الرجل، سواء كان أباها أو 
زوجها، وأنَّ عليها احلجاب وسرت مواضع الزينة، وعليها أن تطيع زوجها فيام يرجع إىل 

التمتع منها، وأنَّ هلا حق تربية الولد وحضانته()1(. 

نظرة يف زواج الرجل واملراأة

يقوم  الذي  التزويج  فوائد  ته  ألمَّ وآله  عليه  اهلل  صىل  األكرم  الرسول  أوضح  لقد 
عىل أساسه املجتمع السامل، سواء من جهة تشكيل األرُسة السعيدة، أو من جهة حفظ 
التوازن الروحي والنفيس للرجل واملرأة، ومتكينهام من رصف ساعات العمر وحلظاته 
أنَّ  بالزواج، وبنّي  التعجيل  ته عىل  أمَّ تعاىل. وحث صىل اهلل عليه وآله  اهلل  ما ُيريض  يف 
التزويج خمافة  ضيق ذات يد الرجل جيب أال يكون عائقًا أمام زواجه، بل إنَّ من ترك 
العيلة والفقر فقد أساء الظن باهلل تعاىل الذي تكّفل يف قرآنه الكريم أنَّه سُيغني من فضله 
يَامَى مِنُْكمْ وَالصَّالِحِنيَ مِنْ عِبَادُِكمْ  الفقري الذي يتزّوج. قال تعاىل ﴿وََأنْكِحُوا اْلَ

هُ مِنْ َفْضلِهِ﴾))(.  وَإِمَائُِكمْ إِنْ يَُكوُنوا ُفَقرَاءَ يُْغنِِهمُ اللَّ
)1( أنظر: قضايا املجتمع واألرسة للعالمة الطباطبائي: ص 106 - 113.

))( سورة النور: اآلية )3.
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وقد سّلط الرسول األكرم صىل اهلل عليه وآله الضوء عىل أمر مهم يدور يف خلد معظم 
النساء، وهو أنَّ املرأة قد تكون أقل حظًا من الرجل يف حتصيل األجر والثواب طاملا منعها 
اإلسالم من أداء بعض األعامل أو ضّيق عليها يف أدائها، بينام فتح - يف املقابل - الباب 
اهلل  سبيل  يف  كاجلهاد  املستحبة،  أو  الواجبة  األُمور  تلك  أداء  يف  للرجل  مرصاعيه  عىل 
تعاىل واملرابطة عىل ثغور البالد اإلسالمية واجلمعة واجلامعات، فأوضح صىل اهلل عليه 
وآله بأجىل بيان وأوجزه أنَّ حسن تبّعل املرأة لزوجها يعدل عند اهلل تعاىل ما فضل اهلل 
تعاىل به الرجال عىل النساء يف تلك األُمور. ويكفي أن تعلم املرأة املسلمة أنَّ جهادها يف 
بيتها يعدل جهاد املجاهد الذي يسفك دمه دفاعًا عن الدين وعن ثغور املسلمني؛ ألنَّ 
اجلندي يدافع عن احلدود اخلارجية للبالد اإلسالمية ضد األعداء املرتبصني، بينام املرأة 
احلميمة  اإلسالمية  واألجواء  الطمأنينة  وألطفاهلا  لزوجها  تؤّمن  التي  الواعية  املسلمة 
داخل البيت، والتي تصون نفسها وحتفظها تدافع عن اجلبهة الداخلية للمجتمع املسلم. 
أمل تقل سيدة النساء عليها السالم إنَّ أدنى ما تكون به املرأة من رهبا حني تكون يف قعر 
بيتها؟! أمل ترضب سيدة النساء عليها السالم املثل األعىل حني التزمت بتعاليم اإلسالم 

ا بضعة منه؟! فيام خيص النساء وحجاهبن، حتى قال عنها أبوها خاتم الرسل بأهنَّ

بىل جاءتنا املدنية احلديثة بام أسمته حرية املرأة، فانتقلت - خالل دفاعها عن حقوق 
املرأة - من جانب التفريط يف حق املرأة إىل اإلفراط نتيجة عدم املعرفة الصحيحة بخلقة 
العرض  دور  إىل  هبا  ودفعت  ممسوخة  صورة  يف  املرأة  فقدمت  النفيس،  وتركيبها  املرأة 
ا  أهنَّ عىل  وعّرفتها  املادية،  األهداف  خلدمة  رخيصة  أداة  ووّظفتها  والنوادي،  واألزياء 
ُتبّجل عىل مقاييس  آلة للّذة واملتعة واإلثارة، وأرخصت قدرها إىل احلّد الذي صارت 
العني  ذات  املدنية  هذه  تنظر  ومل  املادي؛  ومجاهلا  فتنتها  مستوى  عىل  وتشتهر  جسدها، 
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النتيجة سقوط  املرأة وال إىل كرامتها وال إىل رشفها وعزهتا، وكانت  الواحدة إىل روح 
قيمة املرأة وانحطاط املجتمع تبعًا لذلك. 

القيم  بتفكك  يتجّسد  ويالت  من  البرشي  املجتمع  عىل  احلديثة  املدنية  جّرته  ما  إنَّ 
التجارية  والسلعة  البضاعة  دون  ما  إىل  املرأة  قيمة  وانحطاط  واملعنوية،  األخالقية 
الرخيصة، وتفكك ُعرى العائلة عىل أثر إمهال القيم العائلية ورواج املفاسد األخالقية 
األوارص  وتفكك  الزواج،  عن  الشباب  قبل  من  املتزايد  واإلعراض  واالجتامعية، 
الذين ال معيل هلم  الشوارع  أطفال  أعداد  وتزايد  الطالق،  وارتفاع معّدالت  العائلية، 
األرُسة  بناء  تداعي  بسبب  والقلق  النفسية  االضطرابات  مشاكل  وتزايد  كفيل،  وال 
وتنامي  والقتل،  الرسقة  وحوادث  االنتحار  إحصائيات  يف  زاد  مما  االطمئنان،  وفقدان 
العجزة واملسننّي  بقية عمرمها يف دور  يعيشان  الوالدان  الوالدين بحيث أضحى  إمهال 

أشبه بالسلع املرتوكة املستغنى عنها.

احلث على التزويج

ة اإلسالمية من األهداف التي سعى اإلسالم  بناء األرُسة املسلمة التي متثل نواة األُمَّ
بتلبية  يؤمن  فهو  منطقيًا،  تعاماًل  الواقع  مع  يتعامل  دين  اإلسالم  أنَّ  ذلك  حتقيقها،  إىل 
العالقة  فيوّفر هلام  للفتى والفتاة وفق إطار يفظ كرامتهام اإلنسانّية،  الفطرية  احلاجات 
السليمة التي تربطهام، ويوّفر هلام االستقرار النفيّس الذي يؤهلهام للمشاركة يف بناء جمتمع 
سليم، وإىل توظيف طاقاهتام الكبرية يف األُمور اإلجيابية التي تعود عليهام وعىل جمتمعهام 

باخلري والنفع.

قد  الفطرية  احلاجات  هذه  عن  أعرضت  التي  املجتمعات  أنَّ   - املقابل  يف   - ونرى 



170

الم - الجزء األول
س

سيرة الزهراء عليها ال
معالم 

فتحت الباب عىل مرصاعيه للعالقات املحّرمة، ونرى تفيش حاالت الشذوذ واالنحراف 
يف هذه املجتمعات، كام نلحظ - من جانب آخر - فقدان االستقرار النفيس بني الشباب، 
وانعدام االستقرار العائل واالجتامعي. نظرة عاجلة إىل الفضائح الكثرية يف الكنيسة - 
عىل سبيل املثال -، وإىل العالقات الشاذة التي أّسس هلا إعراض الكنيسة عن احلاجات 
الزواج  تعامل هبا اإلسالم مع موضوع  التي  الواقعية  النظرة  تدّلل عىل عمق  الفطرية، 
واحلّث عىل الزواج املبّكر وتقليل املهر. تكفينا مقولة واحدة لرسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله يف بيان أمهّية الزواج رواها اإلمام الصادق عليه السالم عن آبائه عنه صىل اهلل عليه 
»ما استفاد امرٌؤ مسلم فائدًة بعد اإلسالم أفضل من زوجٍة مسلمة ترّسه إذا نظر  وآله: 

إليها، وتطيعه إذا أمرها، وحتفظه إذا غاب عنها يف نفسها وماله«.)1(

وروى الشيخ الصدوق بإسناده عن اإلمام الباقر عليه السالم قال: 

»قـال رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه: مـا ُبنـي بِنـاٌء يف اإلسـالم أحـّب إىل اهلل تعاىل 
التزويـج«))(.  من 

وروى الشيخ الصدوق بإسناده عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال: 

»َمن رّسه أن يلقى اهلل طاهرًا مطّهرًا، فليلقه بزوجة؛ وَمن ترك التزويج خمافَة العيلة فقد 
أساء الظن باهلل عز وجل«)3(.

وروى الكليني عن إسحاق بن عامر قال: قلت أليب عبد اهلل عليه السالم: احلديث 
الذي يرويه الناس حق أنَّ رجاًل أتى النبيَّ صىل اهلل عليه وآله فشكا إليه احلاجة فأمره 

)1( الكايف للكليني 5: 7)3 /ح1؛ وسائل الشيعة 14: 3).
))( من ال يرضه الفقيه 3: 383.
)3( من ال يرضه الفقيه 3: 385.
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بالتزويج ففعل، ثم أتاه فشكا إليه احلاجة فأمره بالتزويج حتى أمره ثالث مرات؟ فقال 
أبو عبد اهلل عليه السالم: »)نعم( هو حق، ثم قال: الرزق مع النساء والعيال«.)1(

»قال  وروى الكليني عن حممد بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه )عليهم السالم( قال: 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: من ترك التزويج خمافة العيلة فقد أساء ظنه باهلل عز وجل، 

هُ مِنْ َفْضلِهِ﴾.))(  إنَّ اهلل عز وجل يقول«: ﴿إِنْ يَُكوُنوا ُفَقرَاءَ يُْغنِِهمُ اللَّ

ثواب ح�سن تبّعل املراأة يعدل ثواب جهاد الرجل واأعماله ال�ساحلة 

مل ُيغلق اإلسالم سبيل التكامل يف وجه املرأة، لتشارك الرجل يف هذه املسرية وتنافسه 
يف نيل الدرجات والقربات. فحني أسقط عنها اجلهاد يف سبيل اهلل، وندهبا لرتبية النشأ، 
الرجل  جهاد  يعدل  واألجر  الثواب  لنيل  طريقًا  لزوجها  املرأة  تبّعل  ُحسن  جعل  فإنَّه 

وأعامله التي اختّص هبا دون املرأة. 

ا  أهنَّ األنصارية،  يزيد  بنت  أسامء  عن  البيهقي،  عن  املنثور  الدر  يف  السيوطي  أخرج 
إينِّ  ي  وُأمِّ أنت  بأيب  فقالت:  أصحابه  بني  وهو  )وآله(وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبيَّ  أتت 
أنَّه ما من امرأة كائنة يف رشق وال غرب  وافدة النساء إليك، وأعلم نفيس لك الفداء، 
سمعت بمخرجي هذا إالَّ وهى عىل مثل رأيي، إنَّ اهلل بعثك باحلق إىل الرجال والنساء 
فآمنا بك وبإهلك الذي أرسلك، وإنَّا - معرش النساء - حمصورات مقسورات، قواعد 
ُفّضلتم علينا  الرجال  بيوتكم، ومقىض شهواتكم، وحامالت أوالدكم؛ وإنَّكم معارش 
باجلمعة واجلامعات، وعيادة املرىض وشهود اجلنائز، واحلّج بعد احلج، وأفضل من ذلك 

)1( الكايف 5: 331 / ح4.

))( الكايف 5: 331 / ح5.
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اجلهاد يف سبيل اهلل؛ وإنَّ الرجل منكم إذا خرج حاجًا أو معتمرًا أو مرابطًا، حفظنا لكم 
أموالكم، وغزلنا لكم أثوابكم، ورّبينا لكم أموالكم؛ فام ُنشارككم يف األجر يا رسول 
»هل  قال:  ثم  كله،  بوجهه  إىل أصحابه  )وآله(وسلم  اهلل عليه  النبيُّ صىل  فالتفت  اهلل؟ 
سمعتم مقالة امرأة قّط أحسن من مساءلتها يف أمر دينها من هذه؟«فقالوا: يا رسول اهلل ما 
ظننا أنَّ امرأة هتتدي إىل مثل هذا، فالتفت النبي صىل اهلل عليه )وآله(وسلم إليها، ثم قال 
هلا: »انرصيف أيتها املرأة وأعلِمي َمن خلفك من النساء أنَّ ُحسن تبّعل إحداكّن لزوجها 

وطلبها مرضاته، واّتباعها موافقته يعدل ذلك كّله، فأدبرت املرأة وهى هتلل وتكرّب«)1(.

ال�سن املجاز لزواج البنت

تزوج علٌّ أمري املؤمنني عليه السالم بفاطمة الزهراء عليها السالم يف شهر رمضان 
من السنة الثانية، وبنى هبا يف ذي احلجة من السنة نفسها، وهذا هو املعتمد املشهور... 
م خيتلفون يف تاريخ والدة احلسنني عليهام السالم، وكان  وتبعًا الختالفهم يف ذلك، فإهنَّ

عمرها حني زواجها عرش سنني.))(

وجاء يف رواية أنَّ سعيد بن املسيب سأل اإلمام عل بن احلسني عليهام الّسالم: فمتى 
فقال:  الّسالم؟  الّسالم من علٍّ عليه  زّوج رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله فاطمة عليها 

»باملدينة بعد اهلجرة بسنة وكان هلا يومئذ تسع سنني«)3(.

البلوغ  البنت بتسع سنني، وعّد ذلك السن سّن  وقد حدد الرشع املبني سّن تزويج 
الرواية  السّن. وقد وردت  بزوجته دون هذا  إذا دخل  الزوج ضامنًا  الرشعّي، وجعل 

)1( تفسري الدر املنثور ): 153؛ تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 7: 363.
))( الصحيح من سرية اإلمام عل، جلعفر مرتىض العامل 3: 8. 

)3( روضة الكايف ص 338 /ح 536.
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عن أيب عبد اهلل الصادق عليه السالم أنَّه قال: »إذا تزّوج الرجُل اجلارية وهي صغرية فال 
يدخل هبا حتى يأيت هلا تسع سنني«)1(.

بعد  وقال الشيخ حسن اجلواهري: إنَّ من الواضح أنَّ الدخول باملرأة ال يكون إالّ 
بلوغها )أي نضوجها جنسيًا بحيث تصبح قابلة لذلك(، وقد رصحت الرواية بجواز 
أنَّ  فيفهم  قبلها،  الدخول  جواز  وعدم  سنني،  تسع  أكملت(  )أي  بلغت  إذا  الدخول 

البلوغ تسع سنني هو بلوغ رشعي))(. 

خ�سائ�ض عائلة الزهراء عليها ال�سالم 

عائلة الزهراء عليها السالم هي العائلة النموذجية يف اإلسالم، التي متتلك من املزايا 
واخلصائص ما جيعلها جتّسد املثل األعىل للعوائل اإلسالمّية، وإّنام أفردناها بالبحث - 
سوى عائلة الرسول الكريم وخدجية عليهام صلوات اهلل وسالمه - بسبب أنَّ الثانية قد 
تأّسست يف ظّل اإلسالم وكانت حتت رعايٍة وإرشاٍف مبارش من النبيِّ صىل اهلل عليه وآله 

كام سيأيت. ونلّخص فيام يأيت أبرز اخلصائص والسامت يف هذه العائلة املباركة:

1- إنَّ طريف هذه العائلة الكريمة يمتلكان أقرب رابطة مع رسول اهلل صىل اهلل عليه 
ا الوحيدة التي  وآله، ففاطمة عليها السالم هي ابنته وبضعته وريانته من الدنيا، كام أهنَّ
السالم فأخو  املؤمنني علٌّ عليه  أمري  أما  املعمورة.  النبي ومأل أرجاء  انحدر منها نسُل 
رسول اهلل - يف واقعة املؤاخاة الشهرية - وهو ابن عّمه وربيبه، وهو نارصه ومؤازره منذ 
األيام األُوىل لإلسالم وإىل آخر حلظات عمره الرشيف صلوات اهلل وسالمه عليه، وهو 

)1( وسائل الشيعة )ط. اإلسالمية( - احلر العامل 14: 70.
))( بحوث يف الفقه املعارص 6: 94.
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وصّيه الذي أحيا سنّته واقتفى أثره بعد رحيله.

اهلل  صلوات  اهلل  رسول  بعد  اخللق  أرشف  مها  الكريمة  العائلة  هذه  طريف  إنَّ   -(
وسالمه عليه، فأمري املؤمنني عليه السالم هو خري الربية بعد رسول اهلل كام يف روايات 
متكاثرة وردت من طريق الفريقني.)1(، كام أنَّ فاطمة الزهراء هي سّيدة نساء العاملني، 
وهي سّيدة نساء اجلنة. بل إنَّ الفروع املورقة من هذه الشجرة املونقة املباركة مها احلسنان 
سّيدا شباب أهل اجلنّة وُأختهام عقيلة اهلاشميني: الصّديقة الصغرى زينب عليها السالم.

3- إنَّ الزوجني ترعرعا يف ظّل اإلسالم، ونشآ يف ظل سننه وآدابه، وقد كان أمري 
النبي  ُبعث  التقديرات - حني  أكرب  العرش سنني - عىل  يتجاوز  يافعًا ال  املؤمنني صبيًا 
األمني صىل اهلل عليه وآله، فكان أّول من آمن برسول اهلل وصّدق به من الذكور، ولذلك 
ا فاطمة عليها السالم فولدت بعد بعثة النبي صىل  لّقبه رسول اهلل بـ)الصّديق األكرب(؛ أمَّ

اهلل عليه وآله.

بأمر اهلل  بأمر اهلل عز وجل، فقد جرت اخلطبة  املباركة تشّكلت  العائلة  إنَّ هذه   -4
امليمونة يف السامء قبل إجرائها عىل األرض، يضاف إىل  تبارك وتعاىل، ومتت مراسمها 
وإرشافه  النبي  برعاية  حصلت  األوالد  وتربية  والزفاف  اخلطبة  مراحل  مجيع  أنَّ  ذلك 
املبارش وتبعًا ألوامره، ومن هنا كان زواج فاطمة وعلٍّ عليهام السالم إسالميًا بكل ما 
للكلمة من معنى، كام أنَّ مجيع القيم اإلسالمية الرفيعة قد جتّلت يف هذا الزواج املبارك 

بأروع وأهبج صورها.

5- أنَّ السامء قد رّصحت بمباركتها هلذه العائلة الكريمة يف مناسبات ال حُتىص، فقد 
جعلت بيتها من البيوت التي أذن اهلل هلا أن ُترفع وُيذكر فيها اسُمه، وتركْت باب بيت 

)1( حتدثنا عنها يف الفصل األول من كتابنا )خري الربية واأللطاف اإلهلية(. 
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هذه العائلة امليمونة ُمرشعًا إىل املسجد حني نزل األمر اإلهلي الصارم بإغالق ما عداه 
من أبواب األصحاب، وأنزلت يف حقها من اآليات القرآنية الكثري، وأهبطْت عليها من 

الُتحف الساموية ما تناقلته كتب احلديث والسرية. 

فأضحى علينا لزامًا - حني نطالع املراحل املختلفة لتشكيل هذه العائلة النموذجية 
التي جتّسدت فيها عصارة التعاليم اإلسالمية - أن نحّكم وجداننا يف مدى ُقربنا أو ُبعدنا 
عن تلك التعاليم األصيلة. وال يفوتنا يف هذا املجال أن ننّبه إىل حقيقة مهمة ينبغي أن 
نضعها نصب أعيننا وال نغفل عنها، وهي أنَّ هذه العائلة الكريمة هي التجل احلقيقي 
األحاديث  بل   - احلديث  يشري  ذلك  وإىل  أحد سواها،  يبلغه  الذي ال  البرشّي  للكامل 

املتكاثرة - عن النبي الكريم صىل اهلل عليه وآله »نحن أهُل بيٍت ال ُيقاس بنا أحد«.

فاطمة عليها ال�سالم جتلي احل�سن والكمال

مل يأِت وصٌف للزهراء عليها السالم أروع وأبدع ممّا وصفها به أبوها صىل اهلل عليه 
كّل  وصفها  يف  مجع  فقد  أعظم«،  هي  بل  فاطمة،  لكان  شخصًا  احُلسن  كان  »لو  وآله 
صفات احلسن واجلامل، بحيث لو جتّسد احلُسن يف هيئة برشية لكان )فاطمة(، ثّم بنّي 
صىل اهلل عليه وآله بأهّنا أعظم من ذلك، ألّن صفات اجلامل تتحّدث عن املعاين املدركة يف 
العقول البرشية وال تتجاوزها، أّما )احلوراء اإلنسّية( فتجمع مجال احلور العني مع مجال 

اإلنسّيات، وتشتمل - فوق ذلك - عىل كامل العنرص والرشف والكرم. 

ي عن فاطمة بنت رسول اهلل  روى احلاكم بإسناده عن أنس بن مالك، قال سألت أمِّ
صىل اهلل عليه وآله فقالت: كانت كالقمر ليلة البدر أو الشمس كفر غاممًا إذا خرج من 
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السحاب، بيضاء مرشبة محرة، هلا شعر أسود، من أشد الناس برسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله شبهًا)1(.

ي عن صفة فاطمة بنت رسول اهلل فقالت:  وأخرج الزرندي عن أنس، قال: سألت أمِّ
ا القمر ليلة  يا بني أشبه الناس برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، بيضاء مرشبة محرة، كأهنَّ

ا الشمس كفر غاممًا، هلا شعرة سوداء تعثر فيها))(. البدر أو كأهنَّ

ابن عباس، قال: قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه )يف حديث(  أخرج اخلوارزمي عن 
»... لو كان احللم رجاًل لكان عليًا، ولو كان العقل رجاًل لكان َحَسنًا، ولو كان السخاء 
رجاًل لكان ُحسينًا، ولو كان احُلسن شخصًا لكان فاطمة، بل هي أعظم. إنَّ فاطمة ابنتي 

خري أهل األرض عنرصًا ورشفًا وكرمًا«)3(.

روى الكلينـي بإسـناده عـن زيد بن احلسـن قال: سـمعت أبـا عبد اهلل عليه السـالم 
يقـول: »كان عـيلٌّ عليـه السـالم أشـبه النـاس طعمة وسـرية برسـول اهلل صـىل اهلل عليه 
وآلـه، وكان يـأكل اخلبـز والزيت ويطعـم الناس اخلبـز واللحـم، قال: وكان عـيلٌّ عليه 
السـالم يسـتقي وحيتطـب، وكانت فاطمـة عليها السـالم تطحن وتعجن وختبـز وترقع، 
وكانـت مـن أحسـن النـاس وجهـًا، كأنَّ وجنتيهـا وردتان، صـىل اهلل عليها وعـىل أبيها 

وبعلهـا وولدهـا الطاهرين«)4(.

وقد أخرج املجليس أنَّ احلسن بن احلسن عليه السالم خطب إىل عمه احلسني عليه 

)1( املستدرك 3: 161.
))( نظم درر السمطني: ص180.

)3( مقتل احلسني عليه السالم للخوارزمي 1: 60.
)4( الكايف - الشيخ الكليني 8: 165.
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السالم إحدى ابنتيه، فقال له احلسني عليه السالم: »اخرت يا بني أحبهام إليك، فاستحيى 
ابنتي فاطمة،  السالم: فإنِّ قد اخرتت لك  له احلسني عليه  احلسن ومل حير جوابًا، فقال 
بن  اهلل عليه وآله. وقبض احلسن  بنت رسول اهلل صىل  ي  أمِّ بفاطمة  أكثرمها شبهًا  فهي 
أخيه  إىل  ووىص  حي،  احلسن  بن  زيد  وأخوه  اهلل  رمحه  سنة  وثالثون  مخس  وله  احلسن 
ه إبراهيم ابن حممد بن طلحة، وملا مات احلسن بن احلسن رضبت زوجته فاطمة  من أمِّ
بنت احلسني بن عيل عليهام السالم عىل قربه فسطاطًا وكانت تقوم الليل وتصوم النهار، 

وكانت تشبه باحلور العني جلامهلا«)1(.

�سوء وجه فاطمة ينري املدينة يف الليل

بحيث  ينري  كان  املبارك  أّن وجهها  السالم  عليها  لفاطمة  شهد األصدقاء واألعداء 
نورًا  يتاج  عمل  وهو   - الليل  يف  اإلبرة  وينظمن  املالبس  خيطن  املدينة  نساء  كانت 
كافيًا - يف ضوء وجهها دون أن تستعني إحداهّن بمصباح! وشهد أبناؤها الربرة سالم 
نور  نوره  يفوق  بحيث  النهار،  يف  مرات  ثالث  بالنور  ُيزهر  كان  وجهها  أّن  عليهم  اهلل 
الشمس، وبحيث كانت جدران حجرات بيوت املدينة تبيّض تارة وتصفّر تارة وحتمّر 
تارة ثالثة حسب نور الزهراء عليها السالم، وهذا هو الرّس يف تسميتها سالم اهلل عليها 

بـ)الزهراء(.

أخرج املؤرخ القرماين عن عائشة، قالت: كنّا نخيط ونغزل وننظم اإلبرة بالليل يف 
ضوء وجه فاطمة))(.

)1( بحار األنوار - العالمة املجليس 44: 167.
))( أخبار الدول: ص87، ط بغداد؛ نقاًل عن رشح إحقاق احلق ج10: ). 
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وروى الصدوق يف العلل عن أبان، قال: قلت أليب عبد اهلل عليه الّسالم: يابن رسول 
الّسالم  عليه  املؤمنني  ألمري  تزهر  ا  »ألنَّ فقال:  الزهراء؟  الّسالم  عليها  سّميت  مل  اهلل، 
الغداة والناس يف فراشهم،  بالنور؛ كان يزهر نور وجهها صالة  النهار ثالث مرات  يف 
ذلك،  من  فيعجبون  حيطانم،  فتبيّض  باملدينة  حجراهتم  إىل  النور  ذلك  بياض  فيدخل 
عليها  فاطمة  منزل  إىل  فريسلهم  رأوا،  عام  فيسألونه  وآله  عليه  اهلل  صىّل  النبيَّ  فيأتون 
الّسالم، فيأتون منزهلا فريونا قاعدة يف حمراهبا تصيّل والنور يسطع من حمراهبا من وجهها، 

فيعلمون أنَّ الذي رأوه كان من نور فاطمة عليها الّسالم«.

فإذا انتصف النهار وترتبت للصالة، زهر نور وجهها عليها الّسالم بالصفرة، فتدخل 
وآله  عليه  اهلل  صىّل  النبيَّ  فيأتون  وألواهنم.  ثياهبم  فتصفّر  الناس  حجرات  يف  الصفرة 
فيسألونه عاّم رأوا، فريسلهم إىل منزل فاطمة عليها الّسالم، فريوهنا قائمة يف حمراهبا وقد 
زهر نور وجهها-صلوات اهلل عليها وعىل أبيها وبعلها وبنيها- بالصفرة، فيعلمون أنَّ 

الذي رأوا كان من نور وجهها.

فإذا كان آخر النهار وغربت الشمس، امحّر وجه فاطمة عليها الّسالم فأرشق وجهها 
وحتمّر  القوم  حجرات  وجهها  محرة  تدخل  فكان  وجل.  عز  هلل  وشكرًا  فرحًا  باحلمرة 
ذلك.  عن  ويسألونه  وآله  عليه  اهلل  صىّل  النبيَّ  ويأتون  ذلك  من  فيعجبون  حيطاهنم، 
فريسلهم إىل منزل فاطمة عليها الّسالم، فريوهنا جالسة تسّبح اهلل ومتّجده ونور وجهها 

يزهر باحلمرة، فيعلمون أنَّ الذي رأوا كان من نور وجه فاطمة عليها الّسالم.

فلم يزل ذلك النور يف وجهها حتى ُولد احلسني عليه الّسالم، فهو يتقّلب يف وجوهنا 
إىل يوم القيامة يف األئمة منّا أهل البيت إمام بعد إمام)1(.

)1( علل الرشائع 1: 108 /ح )؛ بحار األنوار 43: 11 /ح )، عن العلل.
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عطر الزهراء عليها ال�سالم

تكّونت نطفة الزهراء عليها السالم من فاكهة اجلنّة، فال عجب يف أنَّ رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله كان كلام اشتاق إىل اجلنّة وأحّب تنّسم عطرها، شّم ابنته الزهراء وقّبلها. 
الزائد عىل  وكانت عائشة كثريًا ما تعرتض عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف حنّوه 
بضعته احلبيبة، متصّورة أنَّه كان مسوقًا يف ذلك إىل جمّرد العاطفة التي تربط أي أب بابنته! 

أخرج املجليس واملحّدث النوري عن مؤلف اإلمامة والتبرصة بسنده عن موسى بن 
جعفر، عن آبائه )عليهم السالم( قال:

قال صىل اهلل عليه وآله: »رائحة األنبياء رائحة السفرجل، ورائحة احلور العني رائحة 
اآلس، ورائحة املالئكة رائحة الورد، ورائحة ابنتي فاطمة الزهراء عليها السالم رائحة 
السفرجل.  نبيًا وال وصيًا إال وجد منه رائحة  السفرجل واآلس والورد. وال بعث اهلل 

فُكلوها وأطعموا ُحباالكم، حيسن أوالدكم«.)1(

وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  قال  قال:  مالك  بن  سعد  عن  املغازيل  ابن  وروى 
»ليلة ُأرسي يب أتان جربئيل عليه السالم بَسَفرجَلة من اجلنّة فأكلُتها فواقعُت  وسلم(: 
فأجد  فاطمة  رَقَبة  َشممُت  اجلنّة  رائحة  إىل  اشتقُت  إذا  فكنُت  بفاطمة،  َفعلَِقت  خدجية 

رائحة اجلنّة«.))(

وروى حممـد بـن سـليامن الكـويف عـن عائشـة قالت: يـا رسـول اهلل مـا يل أراك كلام 
قبلـت فاطمـة كأنَّـك تلعقها عسـاًل أو تلعقك عسـاًل؟ قال: »يا عائشـة ملـا ُأرسي يب إىل 

)1( مستدرك الوسائل للمحدث النوري 1: 434؛ بحار األنوار 63: 177.
))( مناقب عل بن أيب طالب عليه السالم البن املغازيل: 81) /ح 354.
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ريب أدخلنـي جربئيـل اجلنة فناولنـي تفاحة فأكلتها فصـارت نورًا يف صلبـي فلام أن كان 
منـي مـا كان إىل خدجيـة نـزل )مني( ذلـك النور وخلـق منه فاطمـة فإذا أردت أن أشـم 

رائحـة اجلنة قبلـت فاطمة«.)1(

وروى ابـن املغـازيل عـن ابـن عّبـاس قـال: كان رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآلـه 
وسـلم( ُيكثِـُر الُقْبـَل لِفاطَِمـَة عليهـا الّسـالم فقالـت له عائشـة: يا نبـّي اهلل إّنـك لُتْكثُِر 
ُقْبـَل فاطَِمـة؟ فقـال النبيُّ )صـىل اهلل عليه وآلـه وسـلم(: »إّن جربئيل عليه السـالم ليلة 
ُأرسي يب أدخلنـي اجلنّـة وأطعمنـي مـن مجيع ثِـامر اجلنّة فصار مـاًء يف ُصلبـي، فواقعُت 
خدجيـة فحملـت خدجيـة بفاطمة فإذا اشـتقُت إىل تلك الّثـامر قّبلُت فاطمـة فأصبُت من 

رائحتهـا ِقْصم الثِّـامر التـي أكلتها«.))(

خطبة اأمري املوؤمنني للزهراء عليهما ال�سالم

استهّل  )فلام  اإلسالم(:  )قّديسة  كتابه  يف  يقول  امليالين  احلسيني  حممد  السيد  كتب 
سامء  يف  فشيئًا  شيئًا  نوُرها  متعاليًا  األُفق  يف  وأرشق  الّسالم،  عليها  فاطمة  مجال  هالُل 
املجد والعظمة حتت ظل والدها العظيم املريب هلا ويف أحضان الوالدة العظيمة احلريصة 
عليها، أخذت تستتم إرشاقًا وكامالً ومجاالً وهباًء؛ حتى أصبحت يف العقد األول كالبدر 
الفواطم  لداهتا  الغانيات من  زواج  الفتيات وعمر  بلوغ  فبلغت سن  متامه وكامله،  ليلة 

اهلاشميات، وإن مل تَر ما تراه لداهتا، بل كانت بتوالً عن الطمث دوهنّن.

وعندما أصبحت الزهراء عليها الّسالم يافعة عذراء تفتحت فيها أزهار احلياة واحلياء، 

)1( مناقب االمام أمري املؤمنني للكويف: ص07) /ح 677.
))( مناقب عل بن أيب طالب عليه السالم البن املغازيل: 80) /ح 353.
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فكانت إنسية حوراء، وإنسية هيفاء، ومجيلة بيضاء، ووردة فيحاء، وجليلة محراء، وأنيقة 
عيناء، وعطوفة حناء، وعفيفة شيامء، شاع اسمها بني األرشاف بالعفة والرشف، وُعرفت 
ها خدجية الرشيفة  باألوصاف األصيلة احلميدة كلها حتى الدالل والرشف، فأحيت اسم أمِّ
أمِّ الرشف وتاجرة العرب، ورفعت رأس أبيها بفضائلها عاليًا بني رؤوس العرب واشتهرت 

باألدب، وكانت ُيشار إليها بالبنان يف مظاهر َخلقها وُخلقها.

احلسب  رشف  إىل  األدب  رشف  مجعت  إذ  وطاّلهبا،  خّطاهبا  وتواتر  تكاثر  فعندئذ 
النساء،  العذراء، ال تعيش حياة  الّسالم مثلها مثل مريم  والنسب، ولكن فاطمة عليها 
بل كانت تعتكف يف حمراب العبادة هلل والدعاء، فهي مشغولة بمناجاته، مهتمة بمكاملته 

وبطاعته وعبادته.

ويف ذلك اشتغال هلا عمن سواه، فهواها هواه، بيد أنَّ السنة اإلهلية والرشيعة الساموية 
»النكاح  وآله:  عليه  اهلل  صىّل  لقوله  هلا،  كفؤ  هو  وممن  يليق  ممن  الزواج  عليها  تفرض 
سنّتي، فَمن رغب عن سنّتي فليس مني«. فمن يا ترى هو الكفؤ هلا؟ أهل يكون الغني 
الثري الذي له القناطري املقنطرة من الذهب والفضة واألموال أو اخليل املسومة واألنعام 
الرمحن بن عوف؟ كال!! فحاشا هلا أن  واحلرث، كفوًا هلا فحسب؟ كام ظن ذلك عبد 
يكون هلا األغنياء واألثرياء بل امللوك أكفاء، أو هل يكون رؤساء القبائل وشيوخ قريش 

ورجال املهاجرين واألنصار هلا أكفاء؟ كال، ثم كال، وألف كال!

فمن يا ترى يكون كفوًا للزهراء؟ ومن الذي يليق هلا؟ هذا سؤال دقيق وال يسهل 
النمط، فرّد رسول اهلل  اجلواب عليه يف حينه، وكان يوّجهه كل من خطبها من أولئك 

صىّل اهلل عليه وآله خطبته.
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خطبها عتيق بن أيب قحافة فرّده رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، فعرف أنَّه ليس كفؤًا 
هلا. ثم خطبها عمر بن خطاب فرّده رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله أيضًا فعرف اجلميع أنَّه 
ام زّوجاه ببنتيهام وألنَّه زّوج عثامن  ليس كفؤًا هلا، وكانا يظنان أنَّ هلام حق املصاهرة ألهنَّ
رّد،  أشد  أيضًا  وآله  عليه  اهلل  اهلل صىّل  فرّده رسول  الثري  الرمحن  عبد  سابقًا، وخطبها 
فرجع خائبًا، وخطبها الكثريون من شباب املهاجرين واألنصار فرّدهم أيضًا. فمن هو 
الكفؤ لفاطمة عليها الّسالم؟ ومن الذي ال ترد خطبته يا ترى؟ والكل بانتظار اجلواب!

وكان رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله يعلم علم اليقني أنَّ ال كفؤ هلا غري عل ابن أيب 
طالب عليه الّسالم، ملعرفته إياه حق املعرفة أصاًل وحسبًا ونسبًا ودينًا وخلقًا، فهو ربيبه. 
فعل جوهرة ثمينة أبدعها اهلل ثم صاغها رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله بعناية اهلل، صياغة 
أبيها. فاألصل واحد والرشف متكافئ  ابن عمها وابن عم  دقيقة حكيمة قويمة، وهو 

والرتبية واحدة، فقد رّباه النبي كام ربى فاطمة عليها الّسالم.

لكن الزواج حسب العرف والرشع ال بد فيه من إجياب وقبول ليتحقق، ومن إقدام 
وخطبة من جانب الكفؤ للكريمة.

الّسالم يف ذلك. ومل  عليه  بادرة من عل  أول  ينتظر  وآله  عليه  اهلل  النبي صىّل  فكان 
يمنع عليًا من ذلك سوى قلة اليد وضئالة املهر، ثم احلياء ثم يتمه وفقده ألبيه عمران أيب 
طالب)1(. واألهم من ذلك كله علمه بأنَّ النبي صىّل اهلل عليه وآله ينتظر أمر اهلل فيها فال 

يتعدى الوحي اإلهلي يف مجيع شؤونه، فكيف بموضع خطري كهذا!!

واحلكم اإلهلي ال يكون إال عن حكمة إهلية ومصلحة واقعية، والنبي صىّل اهلل عليه 

)1( عمران هو اسم أيب طالب. وقيل: عبد مناف. وقد ورد يف الزيارة: )السالم عىل عّمك عمران أيب طالب(. انظر: 
بحار األنوار 97: 189.
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واحلكم  اإلهلي  الوحي  دور  فحان  يوحى.  وحي  إال  هو  إن  اهلوى  عن  ينطق  ال  وآله 
والتقدير الرباين والقسمة الساموية واملشيئة الربانية.

فشاء اهلل وأراد، فأهبط جربئيل إىل النبي صىّل اهلل عليه وآله فقال: إنَّ اهلل يأمرك أن 
تزّوج فاطمة من عل. روى ذلك العامة والشيعة، ورواه من العامة ابن حجر اهليثمي يف 

الصواعق )ص: 107(.

الّسالم  عليها  الزهراء  أعداء  رؤوس  تصيب  ساموية  صاعقة  الرواية  هذه  إنَّ  وحقًا 
وحاسدهيا وخاذليها(؛ انتهى كالمه)1(.

اهلل تعاىل يتوىل تزويج فاطمة يف ال�سماء

مل يكن زواج سيدة النساء سالم اهلل عليها عاديًا، فقد شهد رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله أّنه ُأِمَر من السامء بتزويج أمري املؤمنني عليه السالم، وشهد بأنَّ اهلل تعاىل هو الذي 
زّوج عليًا من ابنة رسول اهلل من فوق سبع ساموات، وأنَّه تعاىل أشهد عىل ذلك مالئكته 
يأمر  أن  جربئيل  أمر  تعاىل  اهلل  أنَّ  فخالصتها  املبارك  الزواج  ذلك  مراسم  أّما  املقّربني. 
رضوان خازن اجلنة بتزيني اجلنان األربع، وأن يأمر شجرة طوبى وسدرة املنتهى بحمل 
احلل واحللل، وأن يأمر احلور العني أن يتزيّن وأن يقفن حتت شجرة طوبى وسدرة املنتهى، 
ثم أمر راحيل )خطيب املالئكة( أن خيطب خطبة النكاح، فلاّم أمتّها نثرت طوبى احلل 

واحللل والطيب، ثم أمر اهلل تعاىل نبّيه بتزويج فاطمة من أمري املؤمنني عليهام السالم.

روى الصدوق يف أماليه عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »إنَّ 
اهلل تبارك وتعاىل آخى بيني وبني عيل بن أيب طالب وزّوجه ابنتي من فوق سبع سامواته، 

)1( قديسة اإلسالم للسيد امليالين: ص 44.
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وأشهد عىل ذلك مقّريب مالئكته وجعله يل وصيًا وخليفة، فعيلٌّ مني وأنا منه، حمبه حمبي، 
ومبغضه مبغيض، وإنَّ املالئكة لتتقرب إىل اهلل بمحبته«)1(.

وروى الكليني عن أبان بن تغلب، عن أيب جعفر الباقر عليه السالم قال: قال رسول 
عليها  فاطمة  إال  وأزّوجكم،  فيكم  أتزّوج  مثلكم  أنا برش  »إنَّام  وآله:  عليه  اهلل  اهلل صىل 

السالم فإنَّ تزوجيها نزل من السامء«))(.

عن أيب أيوب األنصاري، قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم لعلٍّ عليه 
السالم: »ُأمرت بتزوجيك من السامء«)3(.

وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  عند  كنت  قال:  أنس،  الطربي عن  املحب  وأخرج 
ي عنه قال: »يا أنس، أتدري ما جاءن به جربئيل من عند صاحب  فغشيه الوحي، فلاّم رُسّ

.)4(» العرش؟« قال: اهلل ورسوله أعلم. قال: »إّن اهلل أمرن أن ُأزّوج فاطمة من عيلٍّ

وروى الطرباين عن عبداهلل بن مسعود، قال: سمعُت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
، ففعلت«)5(.  يقول: »إّن اهلل أمرن أن ُأزوج فاطمة من عيلٍّ

ونرى أّن بعض األصحاب قد تقّدموا خلطبة الزهراء عليها السالم، مستندين إىل كون 
م سيدفعون من املهر كذا وكذا، فرّدهم رسول اهلل صىل  إمكاناهتم املادية جّيدة، وقالوا أهنَّ
اهلل عليه وآله رّدًا خشنًا، ألّن مثل فاطمة الزهراء عليها السالم ال تليق إال بكفء هلا مثل 

أمري املؤمنني عليه السالم. وسنذكر قريبًا رواية الطربي عن أنس يف هذا الشأن. 
)1( أمايل الصدوق: ص187؛ بحار األنوار - العالمة املجليس 43: 97.

))( الكايف - الشيخ الكليني 5: 568.
)3( فضائل فاطمة عليها السالم البن شاهني: ص 50 / ح37. 

)4( ذخائر العقبى ملحب الدين الطربي: ص 30.
)5( املعجم الكبري للطرباين )): 407 / ح0)10. وجممع الزوائد للهيثمي 9: 04).
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أخرج املجليس عن املناقب حديثًا طوياًل عن أمِّ سلمة وسلامن الفارس وعل بن أيب 
طالب عليه السالم، جاء فيه أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال ألمري املؤمنني عليه 
ي، برّشين  السالم: يا أبا احلسن أبرّشك؟ قال علٌّ عليه السالم: قلت: نعم فداك أيب وأمِّ
فإنَّك مل تزل ميمون النقيبة، مبارك الطائر رشيد األمر، صىل اهلل عليك. فقال يل رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله: »أبرش يا أبا احلسن فإنَّ اهلل عز وجل قد زّوجكها يف السامء من 
قبل أن أزّوجك يف األرض- احلديث بطوله-، وقد اقتطعنا منه موضع الشاهد، وسيأيت 

بتاممه قريبًا«.)1(

حياء الزهراء

التغيري احلاصل يف اإلنسان ممّا يذّمه  أّن احلياء هو  قال اخلطيب الكجوري: )واعلم 
الناس ويسّمونه عيبًا، واحلياء رأس اإليامن وأصل األخالق احلسنة، وموجب الجتناب 
املعايص بل املكروهات، وينبغي االهتامم به ورعايته؛ ففي احلديث »َمن ال حياء له ال دين 
له« ومعيار احلياء يف املرأة والرجل قول النبّي األكرم )صىل اهلل عليه وآله(: »َمن استحيى 
من اهلل فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر املوَت وُطوَل البال، ويرتك 

زينة احلياة الدنيا«.

ويف احلديث: »إّن آدم عليه السالم ملا أكل الثمرة فانزم؛ فناداه اهلل يا آدم! أفِرارًا منّي؟ 
قال: بل حياًء منك«.

ولكن املعنى املستحسن يف النساء من احلياء هو االحرتاز عن الرجال واجتناب إبداء 
الزينة هلم. والزينة عىل ثالثة أقسام: الزينة لألجنبّي، والزينة للمحارم، والزينة لألزواج. 

)1( بحار األنوار - العالمة املجليس 43: 4)1 - )13.
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ولكّل واحدة من الثالث حدود وردت يف سورة النور يف ذيل قوله تعاىل: ﴿ول يُبدِينَ 
ِزينََتهُنَّ إّل ما َظهَر منها﴾)1(.

رع، ولالبن  ويف جممع البيان عن النبّي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »للزوج ما حتت الدِّ
واألخ ما فوق الدرع، ولغري ذي حمرم أربعة أثواب: درع ومخار وجلباب وإزار«. وروي 
السواد  وأهل  األعراب  رؤوس  إىل  بالنظر  بأس  »ال  السالم(:  )عليهم  البيت  أهل  عن 
والعلوج وأهل الذّمة، ألّنم إذا ُنوا ال ينتهنّي، وكذا النظر إىل املجنونة واملغلوب عقلها 

من الشعر والصدر( واهلل حيفظنا من رشور أنفسنا إن شاء اهلل تعاىل( انتهى كالمه«))(. 

رعدة،  العرس  صبيحة  الّسالم  عليها  فاطمة  أصاب  قال:  اهلل  عبد  علقمة: عن  عن 
فقال هلا النبي صىّل اهلل عليه وآله: »زّوجتك سيدًا يف الدنيا وإنَّه يف اآلخرة ملن الصاحلني. 
يا فاطمة، إنِّ ملا أردت أن أملكك بعيل أمر اهلل شجر اجلنان فحملت حليًا وحلاًل، وأمرها 
فنثرته عىل املالئكة. فمن أخذ منه يومئذ شيئًا أكثر مما أخذ منه صاحبه أو أحسن افتخر به 

عىل صاحبه يوم القيامة«.

من  أول  ألنَّ  النساء  عىل  تفتخر  الّسالم  عليها  فاطمة  كانت  فلقد  سلمة:  أمُّ  قالت 
خطب عليها جربئيل)3(.

تذكر،  الّسالم  عليها  اهلل  رسول  بنت  الّسالم  عليها  فاطمة  كانت  عباس:  ابن  قال 
فال يذكرها أحد لرسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله إال أعرض عنه وقال: »أتوّقع األمر من 
عليهام  لفاطمة  املؤمنني  أمري  خلطبة  وتعرض  تعاىل«-احلديث  اهلل  إىل  أمرها  إنَّ  السامء، 

)1( سورة النور: اآلية 31.
))( اخلصائص الفاطمية ): 46 - 49.

)3( كشف الغمة 1: 367، عن كفاية الطالب.
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السالم، وجاء فيه:

»فلام دخل البيت دعا فاطمة عليها الّسالم وقال هلا: قد زّوجتك يا فاطمة عليها الّسالم 
سيدًا يف الدنيا وإنَّه يف اآلخرة من الصاحلني، ابن عمك عيل بن أيب طالب. فبكت فاطمة 

عليها الّسالم حياء ولفراق رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله« - احلديث)1(.

قال الكعبي:... فأرسل صىّل اهلل عليه وآله إىل عل عليه الّسالم وهو يف املسجد، فجاء 
احلياء رأسه،  إىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وهو مطرق من جهة  الّسالم  عل عليه 
فأجلسه رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله عن يمينه، وأمر أمَّ سلمة أو أمُّ أيمن أن تأيت بفاطمة 

عليها الّسالم إليه. فلاّم أتتا إليها، قالت فاطمة عليها الّسالم: »من عند أيب«؟

كيف  »واسوأتاه،  وقالت:  استحياء  فبكت  الّسالم.  عليه  طالب  أيب  بن  عل  قالت: 
أحرض عند أيب ومعه رجل غريه«؟!

قالت أمُّ سلمة: )ُجعلت فداك، ليس هو بأجنبي منك، بل هو ابن عّمك وزوجك، 
إليه وهي تسحب أذياهلا، وقد تصّببت  الناس سببًا ونسبًا إليك(. فلاّم أتت هبا  وأقرب 
عرقًا استحياء من رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله فعثرت، فقال هلا رسول اهلل صىّل اهلل عليه 
وآله: »أقالك اهلل العثرة يف الدنيا واآلخرة.فلاّم وقفت بني يديه أجلسها عن يساره وكشف 
الرداء عن وجهها حتى رآها عيلٌّ عليه الّسالم فقال صىّل اهلل عليه وآله: يا عيل! بارك اهلل 

لك يف ابنة رسول اهلل، نعم الزوجة فاطمة، ويا فاطمة! نِعم البعل عيل«))(.

عن ابن عباس يف حديث طويل يف تزويج فاطمة عليها الّسالم، قال:

)1( كشف اليقني: ص 195.
))( فاطمة الزهراء عليها الّسالم للكعبي ): 90.
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)... ثم رصخ صىّل اهلل عليه وآله بفاطمة عليها الّسالم فأقبلت. فلام رأت عليًا عليه 
الّسالم جالسًا جنب النبي صىّل اهلل عليه وآله حرصت وبكت، فأشفق النبي صىّل اهلل عليه 
وآله أن يكون بكاؤها ألنَّ عليًا ال مال له. فقال النبي صىّل اهلل عليه وآله: »ما يبكيك؟فام 
آلوتك يف نفيس، فقد أصبت لك خري أهيل، وأيم الذي نفيس بيده لقد زّوجتك سيدًا يف 

الدنيا وإنَّه يف اآلخرة ملن الصاحلني«)1(.

عن أيب عبد اهلل عليه الّسالم: »ملا زّوج رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله عليًا فاطمة عليهام 
الّسالم دخل عليها وهي تبكي، فقال هلا: ما يبكيك؟ فو اهلل لو كان يف أهل بيتي خري منه 
زّوجتك، وما أنا زّوجتك ولكن اهلل زّوجك وأصدق عنك اخلمس ما دامت السموات 

واألرض«- )احلديث وتطّرق إىل تفاصيل وليمة العرس، وجاء فيه(:

حتى إذا انرصفت الشمس للغروب قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »يا أمُّ سلمة، 
هلّمي فاطمة. فانطلقت فأتت هبا وهي تسحب أذياهلا، وقد تصبت عرقًا حياء من رسول 
اهلل صىّل اهلل عليه وآله، فعثرت. فقال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: أقالك اهلل العثرة يف 
الدنيا واآلخرة.فلام وقفت بني يديه كشف الرداء عن وجهها حتى رآها عيلٌّ عليه الّسالم. 
ثم أخذ يدها فوضعها يف يد عيلٍّ عليه الّسالم وقال: بارك اهلل لك يف ابنة رسول اهلل. يا 
، نِعم الزوجة فاطمة؛ ويا فاطمة، نِعم البعل عيل. انطلقا إىل منزلكام وال حتدثا أمرًا  عيلُّ

حتى آتيكام«.

جانب  يف  جلست  حتى  هبا  وانطلقت  فاطمة  بيد  »فأخذت  الّسالم:  عليه  علٌّ  قال 
الصفة وجلست يف جانبها، وهي مطرقة إىل األرض حياًء مني وأنا مطرق إىل األرض 

)1( املناقب للخوارزمي: ص 339 /ح 359.



189

م •
ال

س
 ال

يها
عل

اء 
هر

لز
ل ا

وا  
 –

ع 
راف

 ال
صل

لف
• ا

حياء منها«- احلديث)1(.

النبي  إىل  أقبلت  ا  أهنَّ الّسالم  فاطمة عليها  )رتو(: ويف حديث  مادة  الزبيدي يف  قال 
صىّل اهلل عليه وآله، فقال هلا:»ادن يا فاطمة، فدنت رتوة. ثم قال: ادن يا فاطمة، فدنت 

رتوة. الرتوة هيهنا اخلطوة، وقيل: الرتوة البسطة«))(.

أقول: من الواضح أنَّ هذه اخلطوات القصار للزهراء عليها السالم يف حركتها جتاه 
أبيها يف ذلك احلني تعبري عن احلياء الذي اعرتاها عليها السالم.

أخرج املجليس يف بحار األنوار روى عن الزهري، عن عل بن احلسني عليه السالم 
قال: قال عل بن أيب طالب لفاطمة )عليهام السالم(: »سألت أباك فيام سألت أين تلقينه 
القيامة؟ قالت: نعم، قال يل: اطلبيني عند احلوض قلت: إن مل أجدك ههنا؟ قال:  يوم 
جتديني إذا مستظاًل بعرش ريب ولن يستظل به غريي، قالت فاطمة: فقلت: يا أبة أهل 
الدنيا يوم القيامة عراة؟ فقال: نعم يا بنية، فقلت: وأنا عريانة؟ قال: نعم وأنت عريانة 
سوأتاه  وا  له:  فقلت  السالم(:  )عليها  فاطمة  قالت  أحد،  إىل  أحد  فيه  يلتفت  ال  وأنَّه 
يومئذ من اهلل عز وجل! فام خرجت حتى قال يل: هبط عيل جربئيل الروح األمني عليه 
ا استحيت من اهلل تبارك وتعاىل  السالم فقال يل: يا حممد أقرئ فاطمة السالم وأعلمها أنَّ
قال عيلٌّ عليه  نور.  القيامة حلتني من  يوم  يكسوها  أن  فقد وعدها  منها،  اهلل  فاستحيى 
السالم: فقلت هلا: فهال سألتيه عن ابن عمك؟ فقالت: قد فعلُت فقال: إنَّ عليًا أكرم عىل 

اهلل عز وجل من أن يعريه يوم القيامة«)3(.

)1( أمايل الطوس 1: 39 /ح 4 اجلزء الثاين.
))( لسان العرب 5: 134.

)3( بحار األنوار 43: 55 /ح48.
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ا�ست�سارة الفتاة يف زواجها

الزوجان  يعيش  مقّدس  عقد  يف  وإرادَتني  وشخصّيَتني  روَحني  اقرتان  الزواج 
معها  أضحى  ورمحة  موّدة  بينهام  تعاىل  اهللُ  جعل  فلقد  ال؟  ومل  ووئام.  موّدة  يف  ظّله  يف 
العميق يتاج  الزوجني يؤثر اآلخر عىل نفسه ويفديه بكيانه. ومثل هذا االرتباط  أحد 
والسجايا،  اخلصال  يف  األقرب  الطرف  الختيار  الطرفني  كال  من  وتفّحص  اختيار  إىل 

واألنسب يف تشكيل أساس متني هلذه العائلة املستقبلّية. 

وال شّك أنَّ اإلسالم راعى كّل هذه األُمور حني أوجب استشارة الفتاة الباكر )التي 
هي الطرف األضعف يف املعادلة بلحاظ حيائها( يف اختيار الزوج الذي تقرتن معه برابطة 
العمر، وقد جعل سكوت الفتاة عند استشارهتا بمثابة رضاها وإقرارها، فهي مهام بلغت 
درجة حيائها أحرى أن ترفض َمن ال ترغب يف االقرتان به، لكنّها قد ختجل عن الترصيح 

برضاها بمن تقّدم خلطبتها، فكان سكوهُتا بمثابة الرضا. 

أخرج املحدث النوري يف املستدرك عن دعائم اإلسالم: عن رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله، أنَّه هنى أن تنكح املرأة حتى ُتستأَمر.)1(

وعن علٍّ عليه السالم، أنَّه قال: »ال ُينكح أحُدكم ابنته حتى يستأمرها يف نفسها، فهي 
أعلم بنفسها« - اخلرب.))(

عن رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »ملا زّوج فاطمة عليها الّسالم من عيلٍّ عليه الّسالم 
بالغداة يدّق  إليها  الليل ثم غدا  أمُّ أيمن معها تؤنسها، وفارقها من  ودخل هبا، جعلت 

)1( مستدرك الوسائل 14: 314 /)3)168( 1
))( مستدرك الوسائل 14: 314 /)4)168( )
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الباب، فقالت أمُّ أيمن: من هذا؟ قال:أنا رسول اهلل. فأتته مرسعة وهي تقول: )فداك أيب 
ي(، وفتحت له الباب. وأمِّ

فقال هلا: يا أمَّ أيمن، هاهنا أخي؟ قالت: يا نبي اهلل، ومن أخوك؟ قال: عيل بن أيب 
طالب. قالت: يا نبي اهلل، إنَّام عرف الناس احلالل واحلرام بك، أتزّوج ابنتك من أخيك؟! 
ابنتي، هو أخي يف  ي الذي حيرم عليه نكاح  قال: يا أمَّ أيمن، ليس هو أخي من أيب وأمِّ

الدين ومعي يف أعىل عليني.

ثم دخل عىل فاطمة عليها الّسالم، فوجد عندها أسامء بنت عميس، فقال صىّل اهلل 
عليه وآله هلا: ما خلفك عند فاطمة؟ قالت: يا رسول اهلل، إنَّ الفتاة إذا زّفت إىل زوجها 

البد أن يكون عندها امرأة ختربها بحاجتها. قال: اللهم أسكن أسامء يف اجلنان.

فاطمة.  يا  األعىل  الرفيق  وأنت وهو يف  أنا  فقال:  الّسالم  عليها  فاطمة  أقبل عىل  ثم 
فقال:يا فاطمة، إنِّ مل آُلِك نصحًا وال زّوجتك عن أمري، بل عن أمر ريب، لقد زّوجتك 
أقدمهم سلاًم وأعظمهم حلاًم وأكثرهم علاًم يف الدنيا من األولني ويف اآلخرة من الصاحلني، 

أنا وأنت يف الرفيق األعىل.

يا فاطمة، إنَّ اهلل عز وجل اّطلع إىل األرض اطالعة، فاختارن منها وجعلني نبيًا، ثم 
اّطلع عليها الثانية فاختار منها عليًا بعلك وجعله يل وصيًا«)1(.

�سكوت العذراء اإقرارها ور�ساها

تزوجيها،  أمر  يف  السالم  عليها  الزهراء  ابنته  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  استشار 
تثبيتًا منه صىل اهلل عليه وآله لسنّة استشارة البكر يف تزوجيها، ومل يشأ التخّلف عن هذه 

)1( رشح األخبار 3: 57 /ح 976.
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السنّة مع أّن اخلاطب كان أفضل اخللق بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله. وقد ذكرنا 
املؤمنني عليهام  أمري  الذي زّوج فاطمة من  تعاىل هو  أّن اهلل  التي حتّدثت عن  الروايات 
السالم، ورسوُل اهلل وابنته صلوات اهلل عليهام وآهلام من أرشف عباد اهلل املكرمني الذين 

ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

روى أمحد بإسناده عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل 
البكر  إنَّ  يا رسول اهلل  البكر تستأمر، والثيب تشاور. قيل:  صىل اهلل عليه وآله وسلم: 

تستحي، قال: »سكوهتا رضاها«)1(.

أخرج ابن شهر آشوب عن الضحاك، أنَّ النبي قال لفاطمة: »إنَّ عيل بن أيب طالب 
ممن قد عرفِت قرابته وفضله من اإلسالم، وإنِّ سألت ريب أن يزّوجك خري خلقه وأحبهم 
إليه، وقد ذكر من أمرك شيئًا، فام ترين؟ فسكتت، فخرج رسول اهلل وهو يقول: اهلل أكرب 
سكوهتا إقرارها. وخطب النبيُّ عىل املنرب يف تزويج فاطمة خطبة، رواها حييى بن معني يف 

أماليه، وابن بطة يف اإلبانة بإسنادمها عن أنس بن مالك مرفوعًا«))(.

املفيد بإسناده عن الضحاك بن مزاحم قال: سمعت  أخرج الطوس يف األمايل عن 
اهلل  أتيَت رسول  لو  أبو بكر وعمر فقاال:  »أتان  السالم يقول:  عل بن أيب طالب عليه 
صىل اهلل عليه وآله فذكرت له فاطمة. قال: فأتيته فلام رآن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
ضحك ثم قال: ما جاء بك يا أبا احلسن حاجتك؟ قال: فذكرت له قرابتي وقدمي يف 
يا  فقلت:  تذكر،  مما  أفضل  فأنت  صدقت  عيل  يا  فقال:  وجهادي  له  ونرصيت  اإلسالم 
إنَّه قد ذكرها قبلك رجاٌل فذكرُت ذلك هلا  يا عيل  رسول اهلل فاطمة تزّوجنيها، فقال: 

)1( مسند أمحد بن حنبل ): 9)).
))( مناقب آل أيب طالب - ابن شهر آشوب 3: 7)1.
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فرأيت الكراهة يف وجهها، ولكن عىل ِرسلك حتى أخرج إليك. فدخل عليها، فقامت 
فأخذت رداءه ونزعت نعليه وأتته بالوضوء فوّضأته بيدها وغسلت رجليه، ثم قعدت، 
فقال هلا: يا فاطمة! فقالت: لّبيك لّبيك حاجتك يا رسول اهلل؟ قال: إنَّ عيل بن أيب طالب 
من قد عرفت قرابته وفضله وإسالمه، وإنِّ قد سألُت ريب أن يزّوجِك خري خلقه وأحبهم 
إليه، وقد ذكر من أمرك شيئًا، فام ترين؟ فسكتت ومل توّل وجهها ومل يَر فيه رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله كراهة، فقام وهو يقول: اهلل أكرب، سكوهُتا إقرارها. فأتاه جربئيل عليه 
السالم فقال: يا حممد زّوجها عيل بن أيب طالب فإنَّ اهلل قد رضيها له ورضيه هلا، قال عيل: 
فزّوجني رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ثم أتان فأخذ بيدي فقال: قم بسم اهلل وقل )عىل 
بركة اهلل وما شاء اهلل ال قوة إال باهلل توّكلت عىل اهلل( ثم جاءن حتى أقعدن عندها عليها 
ام أحّب خلقك إيل فأحبهام وبارك يف ذريتهام، واجعل عليهام  السالم، ثم قال: اللهم إنَّ

منك حافظًا، وإنِّ أعيذمها بك وذريتهام من الشيطان الرجيم«)1(.

الن�سيحة عند ال�ست�سارة للخطبة

أن  ُيستشار يف تزويج الشخص اخلاطب،  التي أوجبها اإلسالم عىل من  املوارد  من 
يمحض َمن يستشريه النصيحة وال خُيفي عنه شيئًا. ومن الواضح أنَّ والد العروس حني 
النُصح، وإّن  يريد منه أن يمحضه  فإّنه  تقّدم خلطبتها  ابنته ممّن  يستشري أحدًا يف تزويج 
وبإمكان  كبري.  إىل خطر  الزواج  تعريض مستقبل  إىل  تؤدي  قد  اخلاطب  إخفاء عيوب 
امُلستشار أن جُيمل عيوب اخلاطب حذرًا من الوقوع يف الغيبة، فيتكّلم عىل نحو الكناية ال 

الترصيح، كأن يقول:)ما أرضاه لك( وأمثال ذلك، كام يف الرواية التالية.

)1( أمايل الطوس: ص39، تزويج عل وفاطمة عليهام السالم.
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ُسـئل أبـو عبـد اهلل الصـادق عليـه السـالم عـن الرجـل يسـأل الرجـَل خيطـب إليه 
فيسـأل عنـه، فيكون رجَل سـوء، فيخـربه مثل مـا أخرب النبي صـىّل اهلل عليـه وآله حني 
قـال لفاطمـة عليها الّسـالم: »معاويـة عائل وأبـو جهم عصاه عـىل عاتقه« يكـون غيبًة 
إن أخـربه؟ قـال: »املستشـار ُمؤمتَـن بخـربه بام فيه وهـو أظهـر، ولكن يقول: مـا أرضاه 

لك، ونحـو هذا حسـن«)1(.

عدم تاأخري الفرتة بني العقد والزواج

من املوارد التي يقع فيها البعض: تأخري الفرتة بني العقد والزواج من دون أن يكون 
هناك مانع يول دون الزواج، وإنَّ تأخري الزواج قد تكون له مردودات نفسّية سلبّية عىل 
روحّية الزوجني اللذين عقدا عقد الزواج من أجل الوصول حلالة االستقرار النفيّس. 
ونالحظ يف الرواية التالية أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قد تساءل حني طلبت منه 
أمُّ سلمة وبعض أزواجه أن يعّجل يف زفاف فاطمة عليها السالم،فقال: »فام بال عيل ال 
يطلب منّي زوجته، فقد كنّا نتوّقع ذلك منه؟!«، فاملتوّقع من الزوج أن يكون هو املبادر 
إىل الطلب من والد العروس يف تعجيل أمر الزفاف، ويمكن له - إذا شعر باحلياء من 
املؤمنني  إليه، كام فعل أمري  املعنى  العروس - االستعانة باآلخرين يف إيصال هذا  والد 
عليه السالم حني أقّر ألمِّ سلمة ولبعض أزواج النبي صىل اهلل عليه وآله أن ُيفاحتن رسول 

اهلل صىل اهلل عليه وآله يف التعجيل بالزفاف. 

عن أيب عبد اهلل عليه الّسالم- يف حديث-: »قال عيل عليه الّسالم: فأقمت بعد ذلك 
شهرًا ُأصيّل مع رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وأرجع إىل منزيل، وال أذكر شيئًا من أمر 

)1( اآلداب الرشعية 1: 61).
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اهلل عليه وآله: أال نطلب لك من  أزواج رسول اهلل صىّل  ثم قلن  الّسالم،  فاطمة عليها 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله دخول فاطمة عليك؟ فقلت: افعلَن. فدخلن عليه فقالت 
أمُّ أيمن: يا رسول اهلل! لو أنَّ خدجية باقية لقّرت عينها بزفاف فاطمة، وإنَّ عليًا يريد أهله، 

فقّر عني فاطمة ببعلها وامجع شملها وقّر عيوننا بذلك.

ذلك  نتوّقع  كنّا  فقد  زوجته،  منّي  يطلب  ال  عيل  بال  فام  وآله:  عليه  اهلل  صىّل  فقال 
منه؟!قال عيل عليه الّسالم: فقلت: احلياء يمنعني يا رسول اهلل.

فالتفت إىل النساء فقال صىّل اهلل عليه وآله: َمن هاهنا؟ فقالت أمُّ سلمة: أنا أمُّ سلمة 
وهذه زينب، وهذه فالنة وفالنة. فقال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: هّيئوا البنتي وابن 
عّمي يف ُحجري بيتًا. فقالت أمُّ سلمة: يف أي حجرة يا رسول اهلل؟ فقال رسول اهلل صىّل 
اهلل عليه وآله: يف حجرتك. وأمر نساءه أن يزّيّن ويصلحن من شأنا«- احلديث بطوله)1(.

وعن جعفر بن حممد عليهام الّسالم، قال: »تزّوج عيل عليه الّسالم فاطمة عليها الّسالم 
يف شهر رمضان، وبنى هبا يف ذي احلجة من السنة الثانية من اهلجرة«))(. وهذا القول هو 

املعتمد واملشهور)3(. 

وقال ابن اجلوزي: وذكر ابن سعد عن حممد بن عل، قال: »تزّوج عيل عليه الّسالم 
فاطمة عليها الّسالم عىل إهاب شاة، وذلك يف رجب بعد اهلجرة بخمسة أشهر، وبنى هبا 

بعد مرجعه من بدر«)4(.

)1( بحار األنوار 43: 135 /ح 33، عن كشف الغمة بزيادة فيه.
))( بحار األنوار 43: 135.

)3( الصحيح من سرية النبي األعظم صىّل اهلل عليه وآله 4: 5).
)4( تذكرة اخلواص ص 307، فصل يف ذكر تزوجيها وفضلها.
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»إنَّ عيل بن أيب طالب عليه الّسالم بنى  وروى الطربي عن أيب جعفر عليه الّسالم: 
بفاطمة عليها الّسالم يف ذي احلّجة عىل رأس اثنني وعرشين شهرًا«)1(.

�سيق ذات اليد يجب اأن ل مينع الزواج

حّث اإلسالم عىل الزواج، ومّهد كّل العوائق والصعوبات التي تقف يف وجه الفتى 
والفتاة وحتول بينهام وبني إقامة هذه العالقة الكريمة، حتى أنَّ اهلل تعاىل تكّفل يف القرآن 
الكريم بأّنه سُيغني من فضله كّل من كان فقريًا ال يؤّهله وضُعه املادي الفعّل للتفكري يف 
يَامَى  الزواج خوفًا من مواجهة أعباء األرُسة والبيت اجلديد. قال تعاىل ﴿وََأنْكِحُوا اْلَ
هُ مِنْ َفْضلِهِ  مِنُْكمْ وَالصَّالِحِنيَ مِنْ عِبَادُِكمْ وَإِمَائُِكمْ إِنْ يَُكوُنوا ُفَقرَاءَ يُْغنِِهمُ اللَّ
هُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾))(. وليس املعيار يف الزوج أن يكون غنيًا، بل أن يكون ذا أمانٍة وِدين.  وَاللَّ
يقول رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »إذا جاءكم َمن ترضون دينه وأمانته خيطب إليكم 
فزّوجوه، إالّ تفعلوا ذلك تكن فتنٌة يف األرض وفساٌد كبري«؛ وقال: »أفضُل نساء ُأمتي 
أصبحهن وجهًا وأقلهّن مهرًا«.ويبقى زواج أمري املؤمنني وفاطمة عليهام السالم - ومها 
األجيال  لكّل  اإلسالم  رسمه  الذي  األعىل  األنموذج   - اهلل  رسول  بعد  اخللق  أفضل 
الزوجني بدء حياهتام  بإمكان  أّن  الشباب، ويف  التي تؤّخر زواج  العقبات  يف جتاوز كّل 

املشرتكة القائمة عىل املحّبة واملودة والتفاهم بأقّل اإلمكانات وأبسطها.

عن علٍّ عليه الّسالم قال: »ملا خطبُت فاطمة عليها الّسالم قال النبي صىّل اهلل عليه 
وآله: هل لك من مهر؟ قلت: معي راحلتي ودرعي. قال: فبعها بأربعامئة. وقال: أكثروا 

)1( تاريخ الطربي ): 486، عىل ما يف العوامل.
))( سورة النور: اآلية )3.
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ا امرأة من النساء«)1(. الطيب لفاطمة، فإنَّ

حممد بن عل بن احلسني بإسناده عن جابر بن عبد اهلل قال: ملا زّوج رسول اهلل صىل 
إِنَّك قد زّوجت عليًا  له:  فقالوا  أناس  أتاه  السالم  اهلل عليه وآله فاطمة من عل عليهام 
بمهر خسيس، فقال: »ما أنا زّوجته، ولكن اهلل زّوجه )إىل أن قال(: فلام كان ليلة الزفاف 
الشهباء وثنى عليها قطيفة، وقال لفاطمة: اركبي!  ببغلته  النبي صىل اهلل عليه وآله  أتى 
الطريق  فبينام هو يف بعض  اهلل عليه وآله يسوقها،  والنبي صىل  يقودها،  أن  وأمر سلامن 
إذ سمع النبي صىل اهلل عليه وآله وجبة، فإذا بجربئيل يف سبعني ألفًا وميكائيل يف سبعني 
ألفًا، فقال النبي صىل اهلل عليه وآله: ما أهبطكم إىل األرض؟ فقالوا: جئنا نزّف فاطمة 
إىل زوجها، وكرّب جربئيل وكرّب ميكائيل وكرّبت املالئكة وكرّب حممد صىل اهلل عليه وآله، 

فُوضع التكبري عىل العرائس من تلك الليلة«))(.

ويروى أنَّ عليًا عليه الّسالم كان يستقي املاء ليهودي كل دلو بتمرة. ويروى أنَّه آجر 
نفسه يسقي نخاًل بيشء من شعري ليلة حتى أصبح)3(.

املغنم،  نصيبي يف  كانت يل شارف من  قال:  السالم  عليه  البخاري عن علٍّ  وروى 
وكان النبي صىل اهلل عليه )وآله( وسلم أعطاين شارفًا من اخلمس، فلاّم أردت أن ابتني 
بفاطمة عليها الّسالم واعدُت رجاًل صّواغًا من بني قينقاع أن يرحتل معي، فنأيت بإذخر 

أردت أن أبيعه من الصّواغني وأستعني به عىل وليمة عرس)4(.

)1( كنز العامل 13: )68 /ح 37748.
))( وسائل الشيعة )ط. اإلسالمية( - احلر العامل 14: )6 - 63

)3( أنظر: سنن ابن ماجة ): 818؛ مستدرك الوسائل 14: 8)؛ أسباب النزول للواحدي: ص 331.
)4( صحيح البخاري 3: 13.
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الّسالم  »تزّوج عيل عليه  ابن سعد عن حممد بن عل، قال:  ابن اجلوزي: وذكر  قال 
فاطمة عليها الّسالم عىل إهاب شاة، وذلك يف رجب بعد اهلجرة بخمسة أشهر، وبنى هبا 

بعد مرجعه من بدر«)1(.

تتزّوج  أال  الّسالم:  عليه  لعل  قيل  عميس:  بنت  أسامء  حديث  ويف  األثري:  ابن  قال 
ابنة رسول اهلل؟فقال: »ما يل صفراء وال بيضاء ولست بمأبور يف ديني فيوّري هبا رسول 
أبرته  ابن األثري: )املأبور: من  اهلل صىّل اهلل عليه وآله عنّي، إنِّ ألّول َمن أسلم. ثم قال 
اإلسالم  يف  املّتهم  وال  الدين،  الصحيح  غري  لست  يعني:  بإبرهتا،  لسعته  أي  العقرب: 

فيتأّلفني عليه بتزوجيها إياي«))(.

الّسالم طالبًا يدها...تقّدم عل  قال مأمون غريب: )وتقّدم عل بن أيب طالب عليه 
وهو يعلم أنه ال يملك من متاع الدنيا شيئًا إال ما يملكه املجاهد يف سبيل اهلل... الفرس 
والدرع والسيف.وهتّلل وجه رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله عند ما تقدم عل للزواج من 
أحب بناته إىل نفسه وطلب منه أن يبيع درعه، الذي بيع بأربعامئة وثامنني درمهًا لعثامن بن 

عفان، وكان هذا هو مهر فاطمة!

وحرض أبو بكر وعمر وعثامن وطلحة والزبري وبعض الصحابة، دعاهم عىل طبق من 
التمر!وكان جهاز فاطمة بنت رسول اهلل عليه الصالة والسالم جهاز بسيط... رسيرًا 
عليه بسيط من الصوف، ووسادة من جلد حشوهتا من الليف، ورحى وقدر مصنوع من 
الفخار... وقربة ماء وفروة كبش!بجانب ما اشرتاه عليه الصالة والسالم للعروسني: 

بعض الثياب.. وسوارين من فضة!

)1( تذكرة اخلواص: ص 307، فصل يف ذكر تزوجيها وفضلها.
))( النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري 1: 14.
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هذا هو كل أثاث منزل عل بن أيب طالب عليه الّسالم وزوجته فاطمة الزهراء عليها 
الّسالم... كان عل بن أيب طالب عليه الّسالم أكرب منها ببضع سنوات.

ويروي بعض الرواة أنَّ فاطمة بكت عند ما خطبها عل بن أيب طالب عليه الّسالم، 
فقال هلا الرسول صىّل اهلل عليه وآله: »ما لك تبكني يا فاطمة؟ فو اهلل لقد أنكحتك أكثرهم 

علاًم وأفضلهم حلاًم، وأوهلم سلاًم«.

ويروي الرواة أيضًا أنَّ الرسول عليه الصالة والسالم قال هلا:»ما آليُت أن أزّوجِك 
خري أهيل«)1(.

باملدينة ونزل مع  الّسالم  السيد األمني: )... وبعد ما استقّرت قدم عل عليه  وقال 
النبي صىّل اهلل عليه وآله يف دار أيب أيوب األنصاري، كان من الالزم أن يقرتن بزوجة، 
وكان عىل النبي صىّل اهلل عليه وآله أن يزّوجه فهو شاب قد بلغ العرشين أو جتاوزها؛ 
والتزويج من السنة، وَمن أحق من النبي وعل صلوات اهلل عليهام باّتباع السنة. وَمن هي 
هذه الزوجة التي خيطبها عل عليه الّسالم ويقرتن هبا، ومن هي هذه الزوجة التي خيتارها 

له النبي صىّل اهلل عليه وآله ويقيض بذلك حقه وحق أبيه أيب طالب؟

النساء وال  منها يف  أفضل  أكمل وال  فال  الّسالم،  عليها  فاطمة  ابنة عمه  إال  ليست 
أكمل وال أفضل من عّل يف الرجال. إذًا فتحّتم عىل عل أن خيتارها زوجة وعىل الرسول 
صىّل اهلل عليه وآله أن خيتارها له، ولذلك قال النبي صىّل اهلل عليه وآله: »لوال عيل عليه 

الّسالم مل يكن لفاطمة عليه الّسالم كفؤ«.

أيوب  أيب  دار  يف  نزل  قد  كان  املدينة  دخوله  عند  وآله  عليه  اهلل  صىّل  النبي  ولكنَّ 

)1( فاطمة الزهراء عليها الّسالم ملأمون غريب: ص 45.
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األنصاري وكان عل عليه الّسالم معه فيها كام مّر، ومل يكن قد بنى لنفسه بيتًا وال لعل 
عليه الّسالم، ولذلك مل يزّوج عليًا أول وروده املدينة وانتظر بناء بيت له، ومع ذلك ففي 
بعض الروايات اآلتية يف آخر الكالم أنَّه زّوجه هبا بعد مقدمه املدينة بخمسة أشهر، وبنى 
هبا مرجعه من بدر. فيكون قد عقد له عليها وهو يف دار أيب أيوب ودخل هبا بعد خروجه 

من دار أيب أيوب بشهرين كام ستعرف()1(.

وقال الكتاين: )تزّوجت فاطمة عليها الّسالم من عل بن أيب طالب عليه الّسالم يف 
السنة الثانية من اهلجرة وهو يف الثالثة والعرشين من عمره،وهي حينام بلغت العارشة، 
وقد أّكد النبي صىّل اهلل عليه وآله ألصحابه أن تفضيل عل عليه الّسالم من بني اخلاطبني 
الكثري لفاطمة عليها الّسالم كان بنصيحة من الغيب وبعدم رضاها بغري عل عليه الّسالم.

املدينة، حيث  النساء يف  بذهلا  بالرغم من حماوالت كثرية  به دون سواه  لقد رضيت 
نصحن فاطمة بعدم اإلقدام عىل الزواج من عل عليه الّسالم لفقره والنرصافه للجهاد 

املستمر ولصالبته يف ذات اهلل())(.

الكفوية يف الزوجني

من الطبيعي أن يكون الزواج ناجحًا وموّفقًا حني يكون الزوجان متامثلني يف اإليامن 
ويف الفهم واإلدراك، متشاهبني يف الرغبات والتطّلعات، أّما األمور األُخرى - كاألُمور 
املادية - فال متتلك أمهّية تذكر يف حتديد مصري هذا الزواج. وقد أّكد اإلسالم عىل أمهّية 
عامل )الدين( و)األمانة( يف اخلاطب، وجعلهام مفتاحًا ألهلّية اخلاطب، وحّذر بأشد 

)1( أعيان الشيعة 3: 160.
))( فاطمة الزهراء عليها الّسالم وتر يف غمد للكتاين: ص 5).
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دينه  وأهلها  العروس  والد  يرتيض  الذي  املؤّهل  اخلاطب  تزويج  رفض  من  العبارات 
وأمانته. وإنَّ التعبري الذي استخدمه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يدّلل عىل خطورة عدم 
النتيجة  تقييم اخلاطب، فـ)فتنة يف األرض( و)فساد كبري( مها  املقياس يف  االلتزام هبذا 
املتوّقعة لتجاهل هذا املعيار واملقياس. وما االنحالل اخللقي التعيس الذي تعيشه األُمم 
الفساد  هلذا  ّصورة  إال  اليوم  اإلسالمّية  منها جمتمعاتنا  تعاين  التي  واملشاكل  األوروبية، 

الكبري الذي أنذر به رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله.

قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »إذا جاءكم َمن ترضون دينه وأمانته خيطب إليكم 
فزّوجوه، إالّ تفعلوا ذلك تكن فتنٌة يف األرض وفساٌد كبري«)1(.

عـن عـل بـن احلسـن بن فضـال، عن حممـد بـن عبـد اهلل بـن زرارة عن عيسـى ابن 
عبـد اهلل، عـن أبيـه، عـن جـده، عن عـل عليه السـالم قـال: قـال رسـول اهلل صىل اهلل 
عليـه وآلـه: »إذا جاءكـم َمـن ترضون خلقـه ودينه فزّوجـوه«؛ قلت: يا رسـول اهلل وإن 
كان دنّيـًا يف نسـبه؟ قـال: »إذا جاءكـم مـن ترضـون خلقـه ودينـه فزّوجـوه، إالّ تفعلوه 

تكـن فتنـة يف األرض وفسـاد كبري«))(.

روى الصدوق عن عل عليه الّسالم قال: »قال يل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: يا 
عيل، لقد عاتبني رجال من قريش يف أمر فاطمة وقالوا: خطبناها إليك فمنعتنا وتزّوجت 
أنا منعتكم وزّوجته، بل اهلل تعاىل منعكم وزّوجه. فهبط عيّل  عليًا! فقلت هلم: واهلل ما 
جربئيل فقال: يا حممد، إنَّ اهلل جل جالله يقول: لو مل أخلق عليًا ملا كان لفاطمة ابنتك 

)1( وسائل الشيعة )ط. اإلسالمية( - احلر العامل 14:هامش ص )5، عن أمايل ابن الشيخ: ص 330.
))( وسائل الشيعة )ط. اإلسالمية( - احلر العامل 14: )5.
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كفو عىل وجه األرض، آدم فمن دونه«)1(. 

أخرج الديلمي عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله مرفوعاً: »لوال عيل ملا كان لفاطمة كفء«))(.

املطلب،قال:  عبد  بن  العباس  عن  القربى  مودة  يف  اهلمداين  عن  القندوزي  وأخرج 
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »أبرّشك يا عاّمه أنَّ اهلل أّيدن بسيد الوصيني عيل فجعله 

كفوًا لفاطمة ابنتي«)3(.

وروى الصدوق أنَّ رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله قال: »لوال أنَّ اهلل تعاىل خلق فاطمة 
عليها الّسالم لعيل عليه الّسالم، ما كان هلا عىل وجه األرض كفو، آدم فمن دونه«.)4(

وأخرج املجليس عن عل عليه الّسالم قال: جاء رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله يطلبني 
فقال: »أين أخي يا أمَّ أيمن«؟ قالت:

ومـن أخـوك؟ قـال: »عـيل«. قالـت: يـا رسـول اهلل، تزّوجه ابنتـك وهـو أخوك؟! 
قـال: »نعـم، أمـا واهلل يـا أمَّ أيمن، لقـد زّوجتها كفـوًا رشيفًا وجيهـًا يف الدنيـا واآلخرة 

املقربـني«.)5( ومن 

وأخرج ابن شهر آشوب أنَّ الصاحب بن عّباد قال:

ــد، لــــوالَك ما ــم ــاِبيــا كــفــو بــنــت حم ــق مـــدى األح بـــٍر  إىل  ـــت  زفُّ
)6(يـــا أصـــل عـــدة أمحــــد، لــــوالك مل أعــقــاب  ذا  املبعوث  أمحــد  يــُك 

)1( عيون أخبار الرضا عليه الّسالم 1: 177 /ح 3.
))( فردوس األخبار 3: 373 /ح5310.

)3( ينابيع املودة ): 68 /الرقم 59.
)4( من ال يرضه الفقيه 3: 49) /ح 3.

)5( بحار األنوار 43: 105 /ح 18، عن أمايل الطوس.
)6( مناقب ابن شهر آشوب ): 181.
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حتّري اخلاطب املوؤهل

من واجبات والد العروس )أو من ينوب عنه( أن يتحّرى البنته عريسًا مؤهاًل مناسبًا، 
وأن يسعى يف اختيار أفضل اخلاطبني وأليقهم بابنته. وإذا كان اخلاطبون مؤّهلني للزواج، 
فال ريب أّن بينهم تفاضاًل يف امللكات واملؤّهالت، وعىل والد العروس أن يتحّرى البنته 
أفضلهم. ونالحظ أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ال يستثني أمري املؤمنني عليه السالم 
من هذا األمر، فيقول صىل اهلل عليه وآله هلا »فواهلل لو كان يف أهيل خرٌي منه ما زّوجتكه«، 
ولقد كان أمري املؤمنني عليه السالم أفضل أهل رسول اهلل، بل أفضل اخللق بعد رسول 

اهلل صىل اهلل عليه وآله. 

روى الكليني يف الكايف بإسناده عن يعقوب بن شعيب قال: ملا زّوج رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله عليًا فاطمة دخل عليها وهي تبكي، فقال هلا: »ما يبكيك؟ فواهلل لو كان يف 

أهيل خري منه ما زّوجتكه، وما أنا زّوجتكه ولكن اهلل زّوجك«)1(.

قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله لفاطمة عليها الّسالم: »ما آلوتك يا بنية أنِّ ُأنكحتك 
أحب أهيل إيّل«))(.

قال ابن شاذان: قيل: جاءت فاطمة عليها الّسالم إىل أبيها رسول اهلل صىّل اهلل عليه 
وآله وهي باكية، فقال:»ما يبكيك يا قرة عيني، ال أبكى لك اهلل عينًا؟ قالت: يا أبتي، إنَّ 

نساء قريش يعرّينني ويقلن: إنَّ أباك زّوجك بفقري ال مال له.

فقال صىّل اهلل عليه وآله: يا فاطمة، اعلمي أنَّ اهلل اطلع عىل األرض اطالعة فاختار 

)1( الكايف 5: 378؛ بحار األنوار 43: 144.
))( تاريخ دمشق 1: 00)، عىل ما يف ملحقات اإلحقاق.
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ُأزوجك  أن  أمرن  ثم  عمك،  ابن  بعلك  منها  فاختار  ثانية  اطالعة  اطلع  ثم  أباك،  منها 
به. أفال ترضني أن تكون زوجة من اختاره اهلل وجعله لك بعاًل. فقالت عليها الّسالم: 

رضيت وفوق الرضا يا رسول اهلل، صىل اهلل عليك«)1(.

وروى ابن سعد عن علباء بن أمحر اليشكري، أنَّ أبا بكر خطب فاطمة عليها الّسالم 
إىل النبي صىّل اهلل عليه وآله فقال: يا أبا بكر، أنتظر هبا القضاء. فذكر ذلك أبو بكر لعمر، 
فقال له عمر: رّدك يا أبا بكر.ثم إنَّ أبا بكر قال لعمر: اخطب فاطمة إىل النبي، فخطبها، 
فقال له: مثل ما قال أليب بكر: أنتظر هبا القضاء. فجاء عمر إىل أيب بكر فأخربه فقال له: 

رّدك يا عمر.

ثـم إنَّ أهـل عـل عليه الّسـالم قالـوا لعل عليـه الّسـالم: اخطب فاطمة إىل رسـول 
اهلل، فخطبهـا، فزّوجـه النبـي صـىّل اهلل عليـه وآلـه. فبـاع عـل عليـه الّسـالم بعـريًا لـه 
وبعـض متاعـه، فبلـغ أربعامئـة وثامنـني، فقـال لـه النبي صـىّل اهلل عليـه وآله: سـأجعل 

ثلثـني يف الطيـب، وثلثًا يف املتـاع))(.

وعن ابن عباس- يف حديث-: ثم إنَّ النبي صىّل اهلل عليه وآله قام حتى دخل عىل 
النساء، فقال: »إنِّ زّوجت ابنتي ابن عّمي، وقد علمتّن منزلتها منّي، وإنِّ لدافعها إليه، 
فراشًا  بيتها  طيبهّن وحلّيهن، وجعلن يف  من  فغلفنها  النساء  فقام  ابنتكن!  فدونكّن  أال 

حشوه ليف، ووسادة وكساًء خيربيًا وخمضبًا، واخّتذن أمُّ أيمن بّوابة«.

ثم إّن النبي صىّل اهلل عليه وآله دخل، فلام رآه النساء وثبن وبينهن وبني النبي صىّل اهلل 
عليه وآله سرتة، وختّلفت أسامء بنت عميس، فقال هلا النبي صىّل اهلل عليه وآله: »كام أنت 

)1( الفضائل البن شاذان: ص 49.
))( الطبقات الكربى البن سعد 8: 19.
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عىل رسلك، من أنت«؟ قالت: أنا التي أحرس ابنتك، إنَّ الفتاة ليلة يبنى هبا ال بّد هلا من 
امرأة تكون قريبة منها إن عرضت هلا حاجة أو أرادت شيئًا أفضت بذلك إليها.

قال صىّل اهلل عليه وآله: »فإنِّ أسأل اهلل أن حيرسك من بني يديك ومن خلفك وعن 
يمينك وعن شاملك من الشيطان الرجيم«. - احلديث.

ا رمقت رسول اهلل صىّل اهلل عليه  قال ابن عباس: فاخربتني أسامء بنت عميس: أهنَّ
وآله فلم يزل يدعو هلام خاّصة، ال يرشكهام يف دعائه أحدًا حتى توارى يف حجرته)1(.

الغنى لي�ض مقيا�سًا لأهلية الزوج

يتخّيل البعض أنَّ الغنى والثروة من مؤهالت اخلاطب املهمة، بل قد يتخّيل البعض 
أنَّ ثروته تشفع له إذا افتقد املؤهالت األُخرى، ونالحظ يف الرواية التالية أنَّ صحابّيني 
أن  بإمكاهنام  الذي  )الصداق(  عن  حتّدثا  ام  وأهنَّ السالم،  عليها  الزهراء  خلطبة  تقّدما  قد 
يبذالنه يف حماولة للتأثري عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، ونالحظ اجلواب احلاّد الذي 
بكّف من  فقد حصب أحدمها  اهلل عليه وآله هذين اخلاطبني،  به رسول اهلل صىل  قابل 
احلىص قائاًل له )إنَّك هتول عّل باملك؟!( فتحّولت احلىص دررًا تساوي قيمة إحداها كّل 

ما يملك ذلك اخلاطب! 

عن أنس بن مالك، قال: ورد عبد الرمحن بن عوف وعثامن بن عفان إىل النبي صىّل 
اهلل عليه وآله، فقال له عبد الرمحن بن عوف: يا رسول اهلل، تزّوجني فاطمة ابنتك، وقد 
قباطي مرص، وعرشة  كلها  العيون حمّملة  ناقة سوداء زرق  مائة  الصداق  هلا من  بذلت 

آالف دينار.

)1( بحار األنوار 43: )14 /ح 37، عن كشف الغمة شطرًا منه وزيادة يف آخره.
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فقال عثامن: بذلت هلا ذلك وأنا أقدم من عبد الرمحن إسالمًا.فغضب النبي صىّل اهلل 
عليه وآله من مقالتهام، ثم تناول كفًا من احلىص فحصب به عبد الرمحن وقال له: إنَّك 
هتول عّل باملك؟! قال: فتحّول احلىص دّرًا، فقّومت دّرة من تلك الدرر فإذا هي تفي 

بكل ما يملكه عبد الرمحن.

السالم ويقول:  يقرؤك  تعاىل  اهلل  إنَّ  »يا أمحد،  فقال:  الساعة  وهبط جربئيل يف تلك 
قم إىل عيل بن أيب طالب فإنامَّ مثله مثل الكعبة حُيّج إليها وال حتّج إىل أحد. إنَّ اهلل )تعاىل( 
أمرن أن آمر رضوان خازن اجلنة أن يزين األربع ِجنان، وأمر شجرة طوبى وسدرة املنتهى 
أن حتمال احليل واحللل، وأمر احلور العني أن يتزيّن، وأن يقفن حتت شجرة طوبى وسدرة 
املنتهى، وأمر مَلكًا من املالئكة، يقال له )راحيل( وليس يف املالئكة أفصح منه لسانًا، وال 

أعذب منطقًا، وال أحسن وجهًا، أن حيرض إىل ساق العرش«.

فلام حرضت املالئكة وامللك أمجعون، أمرين أن أنصب منربًا من النور، وأمر راحيل 
- ذلك املَلك - أن يرقى، فخطب خطبة بليغة من خطب النكاح، وزّوج عليًا من فاطمة 
بخمس الدنيا هلا ولولدها إىل يوم القيامة. وكنت أنا وميكائيل شاهدين، وكان وليها اهلل 
)تعاىل(. وأمر شجرة طوبى وسدرة املنتهى أن تنثرا ما فيهام من احلل واحللل والطيب، 
وأمر احلور أن يلقطن ذلك، وأن يفتخرن به إىل يوم القيامة - احلديث وقد اخترصناه)1(.

)1( دالئل اإلمامة للطربي اإلمامي: ص )1.
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املراأة ال�ساحلة ل تقدر بثمن

واألُخت  احلانية  األمُّ  هي  واملرأة  املجتمع،  أساسه  عىل  يقوم  الذي  العامد  هي  املرأة 
املشفقة والبنت الوفّية املخلصة، ولوال املرأة الستحال استمرار احلياة، ولوالها غدت 
احلياة جاّفة خشنة قاسية. ويف تارخينا اإلسالمي ملعت أسامء كبرية ملؤمنات رفدن املسرية 
عن  جتّل  إحداهّن  كانت  إِْن  ضري  فال  الشجاعة،  ومواقفهّن  بتضحياهتن  اإلسالمّية 
بنت  خدجية  املؤمنني  أّم  النساء  سّيدة  مثل  تصف  أن  الكلامت  بإمكان  وهل  الوصف. 
خويلد سالم اهلل عليها؟! هل بإمكان الكلامت أن تصف مثل سّيدة نساء العاملني فاطمة 
الكربى؟!  زينب  النساء  فخر  مثل  لوصف  التعابري  تّتسع  هل  السالم؟!  عليها  الزهراء 
ا أندر من  لكّن احلقيقة الثابتة هي أّن املرأة املؤمنة ذات اإليامن الكامل نادرة الوجود، وأهنَّ
املؤمن، وأنَّ املؤمن احلقيقّي أعّز وأندر من الكربيت األمحر. ولذلك كّله أضحت املرأة 
املؤمنة الصاحلة ال تقّدر بثمن، أّما املرأة الطاحلة فالرتاب خرٌي منها عىل حّد تعبري الرواية. 

روى الكليني يف الكايف عن حممد بن سنان، عن قتيبة األعشى قال: سمعت أبا عبد 
اهلل عليه السالم يقول: »املؤمنة أعز من املؤمن، واملؤمن أعز من الكربيت األمحر، فمن 

رأى منكم الكربيت األمحر«؟)1(

قال اإلمام الصادق عليه السالم: »ليس للمرأة خطر، ال لصاحلتهن وال لطاحلتهن؛ 
خطرها،  الرتاب  فليس  طاحلتهن  وأما  والفضة؛  الذهب  خطرها  فليس  صاحلتهن  أما 

الرتاب خري منها«))(. 

)1( الكايف ): )4)/ ح1.
))( بحاراألنوار 103: 36).
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خري الن�ساء

ا من عاّمل اهلل يف أرضه، من  وضع اإلسالم مواصفات للزوجة الصاحلة التي عرّب عنها بأهنَّ
أبرزها طاعتها لزوجها ووفاؤها له، التي حتفظ زوجها إن غاب عنها يف بيته وماله وولده. 
ومن الصفات احلميدة يف النساء أن تكون ولودًا، عفيفة، تنفق بمعروف ومتسك بمعروف، 

وأن تصرّب زوجها وتواسيه يف الشّدة، وتكون له نِعم العون يف ُأمور الدين والدنيا.

أمري  آبائه، عن  السالم عن  الرضا عليه  اإلمام  بإسناده عن  الكايف  الكليني يف  روى 
املؤمنني عليه السالم قال: 

»خري نسائكم اخلمس. قيل: يا أمري املؤمنني! وما اخلمس؟ قال: اهلينة، اللينة، املؤاتية، 
التي إذا غضب زوجها مل تكتحل بغمض حتى يرىض، وإذا غاب عنها زوجها حفظته يف 

غيبته، فتلك عامل من عاّمل اهلل؛ وعامل اهلل ال خييب«)1(. 

روي عن اإلمام الصادق عليه السالم أنَّه قال: 

وإن  بمعروف،  أنفقت  أنفقْت  إذا  التي  الطبيخ،  الطيبة  الريح،  الطيبة  نسائكم  »خري 
أمسكْت أمسكت بمعروف. فتلك عامل من عاّمل اهلل؛ وعامل اهلل ال خييب وال يندم«))(. 

روي عن الرسول األكرم صىل اهلل عليه وآله، قال: 

»إنَّ من خري نسائكم الولود، السترية، العفيفة، العزيزة يف أهلها، الذليلة مع بعلها، 
احلصان مع غريه، التي تسمع له وتطيع أمره، وإذا خال هبا بذلت ما أراد منها«)3(. 

)1( الكايف 5: 5)3.
))( وسائل الشيعة 14: 15.

)3( بحار األنوار 103: 39). 
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وروي عن الرسول األكرم صىل اهلل عليه وآله، قال: 

»خري نسائكم التي إن غضبت أو غضب تقول لزوجها: يدي يف يدك، ال أكتحل عيني 
بغمض حتى ترىض عني«)1(. 

وأخرج احلر العامل عن الشيخ الصدوق بإسناده قال: 

جاء رجل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فقال: إنَّ زوجة يل إذا دخلُت تلّقتني، وإذا 
خرجت شّيعتني، واذا رأتني مهمومًا قالت يل: وما هيّمك؟ إن كنَت هتتّم لرزقك فقد 

تكّفل لك به غرُيك؛ وإن كنَت هتتم ألمر آخرتك فزادك اهلل مّهًا. 

فقــال رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه: »إنَّ هلل عــامالً، وهــذه مــن عاملــه. هلــا نصف 
ــهيد«))(.  أجر ش

طاعة املراأة لزوجها

جـاء يف الروايـات السـابقة أنَّ خـري النسـاء هـي التـي تطيـع زوجهـا وال تكتحـل 
بغمـض إذا غضـب زوجهـا حّتـى ترضيـه، وأنَّ رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه أمـر 

النسـاء بطاعـة أزواجهـّن. 

وقد روى الكليني عن عبد اهلل بن سنان، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: »إنَّ رجاًل 
من األنصار عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله خرج يف بعض حوائجه، فعهد إىل 
امرأته عهدًا أال خترج من بيتها حتى يقدم. قال: وإنَّ أباها مرض، فبعثت املرأة إىل النبي 
صىل اهلل عليه وآله فقالت: إنَّ زوجي خرج وعهد إيل أن ال أخرج من بيتي حتى يقدم وإنَّ 

)1( بحار األنوار 103: 39).
))( وسائل الشيعة 14: 17. 
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أيب قد مرض فتأمرن أن أعوده؟ فقال: رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: ال، اجليس يف بيتك 
وأطيعي زوجك! قال: فثقل فأرسلت إليه ثانيًا بذلك، فقالت: فتأمرن أن أعوده؟ فقال: 
اجليس يف بيتك وأطيعي زوجك، قال: فامت أبوها فبعثت إليه أنَّ أيب قد مات فتأمرن 
أن ُأصيل عليه؟ فقال: ال، اجليس يف بيتك وأطيعي زوجك. قال: فدفن الرجل، فبعث 
لزوجك«.)1(  بطاعتك  قد غفر لك وألبيك  اهلل  إنَّ  وآله  عليه  اهلل  اهلل صىل  إليها رسول 
ا سّيدة نساء العاملني.  وإنَّ الزهراء عليها السالم هي القدوة يف طاعة الزوج، باعتبار أهنَّ
وكانت طاعتها إّياه باعتبار أنَّه زوجها، وباعتبار أنَّه إمامها الذي افرتض اهلل تعاىل طاعته 

عىل اخلالئق. 

خدمة الزوج حجاب من النار

قال اإلمام الصادق عليه السالم: 

»املرأة الصاحلة خري من ألف رجل غري صالح؛ وأيام امرأة خدمت زوجها سبعة أيام 
أغلق اهلل عنها سبعة أبواب النار، وفتح هلا ثامنية أبواب اجلنة، تدخل من أهّيا شاءت«))(.

كّرم اإلسالم املرأة الصاحلة، ألنَّه اختارها لتنشئة األطفال ورعاية األرُسة التي هي 
نواة املجتمع، وحّث الزوجة عىل رعاية زوجها، ووعدها عىل ذلك أن ُيدخلها من أّي 

أبواب اجلنّة شاءت، وأن يغلق عنها )بالعفو عن ذنوهبا( أبواب النار. 

بل  العاملني،  نساء  )التي هي سّيدة  السالم  عليها  الزهراء  أنَّ  نجد  أن  الطبيعي  ومن 
سّيدة نساء اجلنّة( هي األُنموذج األكمل يف رعاية زوجها أمري املؤمنني عليه السالم. 

)1( الكايف 5: 513 /ح1.
))( وسائل الشيعة 14: 3)1.
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�سفاعة الزهراء عليها ال�سالم للموؤمنات املطيعات لأزواجهّن

تناقل الفريقان روايات متكاثرة يف أنَّ الزهراء عليها السالم هي سيدة نساء العاملني، 
ا سّيدة نساء أهل اجلنّة، ويف الرواية املقبلة بشارة من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله  وأهنَّ
عليها  فاطمة  سّيدهتّن  بشفاعة  اجلنّة  سيدخلن  ّن  أهنَّ املواليات،  الصاحلات  املؤمنات  إىل 

ا هي التي ستقودهّن إىل اجلنّة واملالئكة حتّف هبا.  السالم، وأهنَّ

روى الشيخ الصدوق يف األمايل حديثًا عن ابن عباس، عن رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله، جاء فيه قوله صىل اهلل عليه وآله: »... وكأنِّ أنظر إىل ابنتي فاطمة قد أقبلْت يوم 
ألف  ألف ملك، وعن يسارها سبعون  يمينها سبعون  نور، عن  القيامة عىل نجيب من 
تي إىل  ملك، وبني يدهيا سبعون ألف ملك، وخلفها سبعون ألف مَلك، تقود مؤمنات أمَّ
اجلنة، فأيام امرأة صّلت يف اليوم والليلة مخس صلوات، وصامت شهر رمضان، وحّجت 
بيت اهلل احلرام، وزّكت ماهلا، وأطاعت زوجها، ووالت عليًا بعدي، دخلت اجلنة بشفاعة 

ا لسيدة نساء العاملني«.)1( ابنتي فاطمة، وإنَّ

فاطمة وعلي والآ�سرة التي ل تنف�سم

الزهراء  وفاطمة  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  بني  تعاىل  اهلل  بأمر  توّثقت  التي  اآلرصة 
عليها السالم أقوى وأمتن من أن توهنها مصائب الدهر ومكّدراته، خاصة وأنَّ الزوجني 
متامثالن يف اإليامن، متشاهبان يف امللكات والسجايا، ولوال أمري املؤمنني عليه السالم ملا 
أنَّ فاطمة  املؤمنني كفء. وسيأيت قريبًا  ملا كان ألمري  كان لفاطمة كفء، ولوال فاطمة 
عليها السالم هي زوجة أمري املؤمنني عليه السالم يف اآلخرة كام كانت زوجته يف الدنيا.

)1( أمايل الصدوق: ص 574، املجلس )7.
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أخرج ابن عساكر باإلسناد عن زيد بن أيب أوىف، قال: دخلت عىل رسول اهلل صىّل 
اهلل عليه وآله- فذكر قصة مؤاخاة رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله فقال-: قال عل عليه 
فعلت  ما  بأصحابك  فعلَت  رأيُتك  حني  ظهري  وانقطع  روحي  ذهب  »لقد  الّسالم: 
غريي، فإن كان هذا من سخط عيلَّ فلك العتبى والكرامة. فقال رسول اهلل صىّل اهلل عليه 
وآله: والذي بعثني باحلق ما اخرتتك إال لنفيس، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى إالَّ 

َأنَّه ال نبي بعدي، وأنت أخي ووزيري ووارثي.

قال: قال: وما أرث منك يا رسول اهلل؟ قال: ما وّرث األنبياء قبلك؛ كتاب اهلل وسنة 
نبيهم، وأنت معي يف قرصي يف اجلنة مع ابنتي فاطمة عليها الّسالم، وأنت أخي ورفيقي«. 
ثم تال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: ﴿إِخْوَاًنا عََلى سُرُرٍ مَُتَقابِلِنيَ﴾)1(، املتحاّبون يف اهلل، 

ينظر بعضهم إىل بعض))(.

وقال حممد بن العباس )رمحه اهلل(: حدثنا أمحد بن القاسم، عن عيسى بن مهران، عن 
داود بن املجري، عن الوليد بن حممد، عن زيد بن جدعان، عن عمه عل بن زيد قال: قال 
عبد اهلل بن عمر: كنا نفاضل فنقول: أبو بكر، وعمر وعثامن ويقول: قائلهم فالن وفالن. 
ُيقاس هبم أحد من  الرمحن فعٌل؟ قال: عل من أهل بيت ال  أبا عبد  يا  فقال له رجل: 
الناس، علٌّ مع النبي يف درجته، إنَّ اهلل عز وجل يقول ﴿وَالَّذِينَ َآمَنُوا وَاتَّبَعَْتهُمْ ُذرِّيَُّتهُمْ 
بِِإميَاٍن َألْحَْقنَا بِِهمْ ُذرِّيََّتهُمْ﴾)3(. ففاطمة ذرية النبي صىل اهلل عليه وآله هي معه يف درجته، 

وعل مع فاطمة صىل اهلل عليهام)4(.

)1( سورة احلجر: اآلية 47.
))( تاريخ مدينة دمشق )4: 53؛ بحار األنوار 38: )34 /ح 18.

)3( سورة الطور: اآلية 1).
)4( تأويل اآليات - رشف الدين احلسيني ): 618 - 619.
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احلسني،  بن  حممد  عن  احلسيني،  حممد  بن  جعفر  اهلل  عبد  أبو  حدثنا  أيضًا:  وقال 
حممد،  بن  جعفر  اإلمام  عن  الكلبي  عن  املازين،  ييى  بن  حممد  عن  والق  بن  محيد  عن 
»إذا كان يوم القيامة، نادى مناٍد من لدن العرش: يا معرش  عن أبيه عليهام السالم قال: 
اخلالئق غّضوا أبصاركم حتى متر فاطمة بنت حممد، فتكون أول من ُيكسى ويستقبلها 
اثنا عرشة ألف حوراء معهن مخسون ألف ملك عىل نجائب من ياقوت  من الفردوس 
أجنحتها وأزمتها اللؤلؤ الرطب والزبرجد، عليها رحائل من دّر، عىل كل رحل نمرقة 
من سندس حتى جتوز هبا الرصاط، ويأتون الفردوس فيتبارش هبا أهل اجلنة وجتلس عىل 
عرش من نور وجيلسون حوهلا. ويف بطنان العرش قرصان: قرص أبيض وقرص أصفر من 
لؤلؤ من عرق واحد. وإنَّ يف القرص األبيض سبعني ألف دار مساكن حممد وآل حممد. 
إليها  إبراهيم، ويبعث اهلل  إبراهيم وآل  وإنَّ يف القرص األصفر سبعني ألف دار مساكن 
ملكًا مل يبعث إىل أحد قبلها، وال يبعث إىل أحد بعدها. فيقول هلا: إنَّ ربك عز وجل يقرأ 
جنّته،  وأباحني  نعمته،  عيل  أتّم  قد  فتقول:  ُأعطك!  َسليني  لك:  ويقول  السالم  عليك 
وهنأن كرامته، وفّضلني عىل نساء خلقه؛ أساله أن يشّفعني يف ولدي وذريتي وَمن وّدهم 
بعدي وحفظهم بعدي. قال: فيوحي اهلل إىل ذلك امللك من غري أن يتحول من مكانه: 
أْن خرّبها أنِّ قد شّفعتها يف ولدها وذريتها ومن وّدهم وأحبهم وحفظهم بعدها. قال: 
فتقول: احلمد هلل الذي أذهب عني احلزن وأقّر عيني. ثم قال جعفر عليه السالم: كان أيب 
َألْحَْقنَا بِِهمْ  بِِإميَاٍن  َآمَنُوا وَاتَّبَعَْتهُمْ ُذرِّيَُّتهُمْ  إذا ذكر هذا احلديث تال هذه اآلية« ﴿وَالَّذِينَ 

ُذرِّيََّتهُمْ وَمَا َأَلْتنَاهُمْ مِنْ عَمَلِِهمْ مِنْ شَيْءٍ ُكلُّ امِْرٍئ بِمَا َكسَبَ رَهِنيٌ﴾)1(و))(.

)1( سورة الطور: اآلية 1).
))( تأويل اآليات - رشف الدين احلسيني ): 618 - 619.
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فاطمة زوجة اأمري املوؤمنني يف الدنيا والآخرة

أكـرم اهلل تعـاىل سـيدة نسـاء العاملـني عليهـا السـالم فجعلهـا زوجـة أمـري املؤمنني 
عليـه السـالم يـوم القيامـة، ليـس له زوجـة من نسـاء الدنيـا غريها، كـام أكرمهـا تعاىل 
يف سـورة )اإلنسـان( التـي وصف فيهـا نعيم اجلنّـة دون أنَّ يتطـّرق فيهـا إىل ِذكر احلور 
العـني. وقـد مّر قريبـًا يف رواية السـّيد رشف الديـن أن فاطمة ذرية النبي صـىل اهلل عليه 
وآلـه مـع النبـّي يف درجتـه، وأّن أمـري املؤمنـني عليـًا مع فاطمة صـىل اهلل عليهـام، وجاء 
يف روايـة ابـن عسـاكر أنَّ رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وآله أخـرب أمري املؤمنـني بأنَّه معه يف 

قـرصه يف اجلنة مـع ابنتـه فاطمة عليها الّسـالم.

أخرج ابن شهر آشوب عن سفيان الثوري، عن األعمش، عن أيب صالح، يف قوله 
﴿وَإَِذا النُُّفوسُ ُزوِّجَتْ﴾)1( قال: ما من مؤمن يوم القيامة إال إذا قطع الرصاط زّوجه اهلل 
عىل باب اجلنة بأربع نسوة من نساء الدنيا وسبعني ألف حورية من حور اجلنة، إال عل 
بن أيب طالب فإنَّه زوج البتول فاطمة يف الدنيا وهو زوجها يف اآلخرة يف اجلنة، ليست له 
زوجة يف اجلنة غريها من نساء الدنيا، لكن له يف اجلنان سبعون ألف حوراء، لكل حوراء 

سبعون ألف خادم))(.

نظرة يف بكاء الزهراء عليها ال�سالم عند زواجها 

أقول: ورد يف بعض روايات اخلاصة والعامة أنَّ الزهراء فاطمة سالم اهلل عليها بكت 
ثم  الروايات،  فيام يل تلك  السالم. ونورد  املؤمنني عل عليه  أمري  أبوها من  ملا زّوجها 

)1( سورة التكوير: اآلية 7.
))( مناقب آل أيب طالب - ابن شهر آشوب 3: 106.
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نتعرض باختصار ملناقشة األسباب التي وردت يف تلك الروايات لبكاء الصديقة الزهراء 
عليها السالم.

1- أما روايات اخلاصة، فقد أخرج ابن شاذان يف الروضة عن ابن عباس يرفعه إىل 
إذ دخلت  يديه  املاء عىل  اهلل أسكب  يدي رسول  بني  واقفًا  قال: كنت  الفارس  سلامن 
»ما يبكيك  النبي صىل اهلل عليه وآله يده عىل رأسها وقال:  فاطمة وهي تبكي، فوضع 
يا حورية، قالت: مررت عىل مأل من نساء قريش وهن خمضبات،  أبكى اهلل عينيك  ال 
فلام نظرن إيل وقعوا يّف ويف ابن عمي. فقال هلا: وما سمعت منهن؟ قالت: قلن: كان قد 
عز عىل حممد أن يزوج ابنته من رجل فقري قريش وأقلهم ماالً، فقال هلا: واهلل يا بنية ما 
زّوجتك ولكن اهلل زّوجك من عيل. ثم ذكر هلا النبي أنَّ اهلل تعاىل هو الذي زّوجها من 
ريض  بام  رضيت  وقالت:  بكائها،  بعد  وتبسمت  رأسها  فرفعت  عباس:  ابن  قال  عيل. 
اهلل ورسوله. فقال صىل اهلل عليه وآله: أال أزيدك يا فاطمة يف عيل رغبة؟ قالت: بىل! ثم 
حدث رسول اهلل ابنته بمناقب أمري املؤمنني عليه السالم، فقامت الزهراء عليها السالم 

وقالت: رضيت باهلل ربًا، وبك يا أبتاه نبيًا، وبابن عمي بعاًل ووليًا«)1(. 

وروى ابن شاذان يف الفضائل؛ قال: قيل: جاءت فاطمة عليها الّسالم إىل أبيها رسول 
اهلل صىّل اهلل عليه وآله وهي باكية، فقال: »ما يبكيك يا قرة عيني، ال أبكى لك اهلل عينًا؟ 
َّأباك زّوجك بفقري ال مال له. فقال  أبتي، إنَّ نساء قريش يعرّينني ويقلن: إن  يا  قالت: 
صىّل اهلل عليه وآله: يا فاطمة، اعلمي أنَّ اهلل اطلع عىل األرض اطالعة فاختار منها أباك، 
ثم اطلع اطالعة ثانية فاختار منها بعلك ابن عمك، ثم أمرن أن أزّوجك به. أفال ترضني 
الّسالم: رضيت وفوق  فقالت عليها  بعاًل.  اختاره اهلل وجعله لك  أن تكون زوجة من 

)1( الروضة يف فضائل أمري املؤمنني: ص73، حديث عل سيف اهلل عىل أعدائه.
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الرضا يا رسول اهلل، صىل اهلل عليك«)1(. 

وأخرج العالمة احلل يف كشف اليقني عن ابن عباس قال: كانت فاطمة عليها الّسالم 
عليه  اهلل  صىّل  اهلل  لرسول  أحد  يذكرها  فال  تذكر،  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  بنت 
وآله إال أعرض عنه وقال: »أتوّقع األمر من السامء، إنَّ أمرها إىل اهلل تعاىل«-احلديث ثم 

تعرض خلطبة أمري املؤمنني لفاطمة عليهام السالم، وجاء فيه:

»قد زّوجتك يا فاطمة سيدًا يف  فلام دخل البيت دعا فاطمة عليها الّسالم وقال هلا: 
الدنيا وإنَّه يف اآلخرة من الصاحلني، ابن عمك عيل بن أيب طالب«. فبكت فاطمة عليها 

الّسالم حياًء ولفراق رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله - احلديث))(.

)- وأمـا روايـات العامـة، فمنهـا روايـة الشـيخ عبـد الرمحـن بـن عبـد السـالم 
املجالـس )): 6)) ط  نزهـة  املتـوىف سـنة 884 يف  البغـدادي  الشـافعي  الصفـوري 
القاهـرة( قـال: رأيـت يف العقائـق، أنَّ فاطمـة - عليهـا السـالم - بكـت ليلة عرسـها، 
فسـأهلا النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم عـن ذلـك، فقالـت لـه: »تعلـم أنِّ ال أحب 
الدنيـا ولكـن نظـرت إىل فقـري يف هـذه الليلـة، فخشـيت أن يقـول يل عـيل بـأي يشء 
جئـِت، فقـال النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه وسـلم: لـك األمان، فـإنَّ عليـًا مل يـزل راضيًا 

مرضيـًا«. ثـم يذكـر نـزول التحـف السـاموية عـىل الزهـراء عليهـا السـالم)3(. 

ومنها رواية اخلطيب اخلوارزمي يف املناقب؛ وجاء فيها:... ثم رصخ صىّل اهلل عليه 
وآله بفاطمة عليها الّسالم فأقبلت. فلام رأت عليًا عليه الّسالم جالسًا جنب النبي صىّل 

)1( الفضائل البن شاذان: ص0)1.
))( كشف اليقني:ص195.

)3( نقاًل عن رشح إحقاق احلق - السيد املرعيش 10: 401 - )40.
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النبي صىّل اهلل عليه وآله أن يكون بكاؤها ألَنَّ  اهلل عليه وآله حرصت وبكت، فأشفق 
فقد  نفيس،  آلوتك يف  فام  يبكيك؟  »ما  وآله:  اهلل عليه  النبي صىّل  فقال  له.  مال  عليًا ال 
أصبت لك خري أهيل، وأيم الذي نفيس بيده لقد زّوجتك سيدًا يف الدنيا وإنَّه يف اآلخرة 

ملن الصاحلني«)1(.

السالم،  فاطمة عليها  الزهراء  لبكاء  الشيعية  الروايات  تعرضت  الروايات:  مناقشة 
لكنها ذكرت بكاء الزهراء عليها السالم - كام يف رواية الكايف األوىل - دون تعليل، بينام 
سببني  الروايات  تلك  ذكرت  وقد  األُخرى.  الروايات  يف  البكاء  سبب  لذكر  تعرضت 
ابن  ويف  الزهراء  يف  وقعن  الاليت  قريش  نساء  كالم  أوهلام  السالم،  عليها  البتول  لبكاء 
عمها أمري املؤمنني عليهام السالم بعد زواجهام املبارك امليمون؛ وثانيهام أنَّ الزهراء عليها 

السالم بكت حياًء من رسول اهلل وحزنًا عىل مفارقتها إياه بانتقاهلا إىل بيت زوجها. 

أما رواية الكايف األُوىل فذكرت أنَّ الزهراء عليها السالم بكت، فسأهلا أبوها صىل اهلل 
عيه وآله: »ما يبكيك«؟ ثم استطرد فذكر هلا أمرين: أوهلام أنَّه زوجها خري أهله، وأنَّه صىل 
اهلل عليه وآله لو كان يف أهله خري من أمري املؤمنني عليه السالم، ملا زّوجها منه؛ وقد جاء 
يف الرواية أنَّه لوال عل ملا كان لفاطمة كفء؛ واألمر الثاين أنَّ زواجها قد حصل بأمر من 
اهلل تعاىل وال دخل لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فيه؛ وإذا كان االختيار رّبانيًا فإنَّ من 
شأن مثل الزهراء عليها السالم أن تعلم أنَّ اهلل تبارك وتعاىل ال يفعل إال اخلري، كام أنَّه 
نا نعلم يقينًا أنَّ الزهراء عليها السالم  تعاىل )خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخلرية(؛ بل إنَّ
احلوراء اإلنسية كانت تعلم منزلة أمري املؤمنني عليه السالم وتعلم أنَّ نسل النبي صىل 
اهلل عليه وآله سيكون منهام )منها ومن عل عليهام السالم(؛ فيكون بكاؤها عليها السالم 

)1( املناقب للخوارزمي: ص 339 /ح 359. 
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قد حصل بسبب فراقها ألبيها. 

أما بكاء البتول بسبب طعن نساء قريش فيها ويف ابن عمها - كام يف رواية ابن شاذان 
التي صّدرها بلفظ )قيل( ومل يذكر املصدر الذي نقل منه- فإنَّ من الواضح أنَّ اإلنسان 
يتأمل إذا ناله أحد بطعن أو جتريح، كام إنَّ من شأن الزوجة الوفية املخلصة أن تتأذى أيام 
الوفية لزوجها وإيامهنا  الزهراء  بالطعن واالنتقاص، ومثل  تناول أحد زوجها  إذا  أذى 
بواليته ومنزلته عند اهلل تعاىل يصيبها األمل الكبري - ال ريب - عند سامعها انتقاصًا من 
مقام زوجها أول الناس إسالمًا وأقدمهم إيامنًا وأبرزهم يف ساحات اجلهاد والفداء من 
أجل رفع راية اإلسالم خفاقة عالية؛ هذا عىل فرض صحة الرواية املجهولة املصدر التي 

نقلها ابن شاذان.

وأما بكاؤها عليها السالم بسبب احلياء )يف رواية كشف اليقني التي تتحدث عن فرتة 
قبل الزواج(، فإنَّه ال خيفى عىل أحد أنَّ الزهراء ورثت احلياء عن أبيها رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله الذي كان أشد حياء من العذراء يف خدرها، وقد عرفت الصديقة البتول 
عليها السالم باحلياًء، ذلك احلياء الذي جعلها تتصبب عرقًا حني دعاها أبوها يف حمرض 
ا عثرت يف سريها، فقال هلا النبي: »أقالك اهلل العثرة  أمري املؤمنني عليه السالم، حتى أهنَّ
من  حتى  حتتجب  كانت  التي  السالم  عليها  الزهراء  أنَّ  ريب  وال  واآلخرة«!  الدنيا  يف 
األعمى، والتي اعتربت أنَّ أفضل يشء للنساء أن ال ينظر إليهن أحد من الرجال وأن ال 
ينظرن إىل أحد منهم؛ مثل الزهراء عليها السالم سيعرض هلا احلياء حني يدعوها أبوها 
فتلبي دعوته، وتشاهد فجأة أنَّ العريس جيلس إىل جنب أبيها؛ فيصيبها االرتباك واحلياء 

الشديد ويدفعان هبا إىل حالة البكاء املقرتنة بالتأثر العاطفي العميق. 

به  غمرت  الذي  واحلنان  العطف  أمر  خيفى  فال  أبيها،  فراق  عىل  حزنًا  بكاؤها  أما 
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هبام  وآله  عليه  اهلل  صىل  بغمره  استمرت  وللذين  بيته،  يف  وجودها  طوال  أباها  الزهراء 
بعد انتقاهلا إىل بيت الزوجية؛ وال ريب أنَّ القلب الكبري احلنون - كقلب الزهراء فاطمة 
عليها السالم - سيتأثر بمفارقتها أباها الذي عاشت معه يف أحلك الظروف وعّوضته 
ه آمنة بنت وهب سالم اهلل عليها حتى دعاها )ُأمُّ أبيها(،  بحناهنا ورعايتها عن فقدانه ألُمِّ
فهطلت  دموعها،  تغالب  أن  السالم  عليها  العطوف  الفتاة  الزهراء  تستطع  مل  ولذلك 
تعاىل  اهلل  بأنَّ  خاطرها  طّيب  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أباها  أنَّ  ونالحظ  سخية. 
هو الذي أمر بزواجها وانتقاهلا إىل بيت عل عليه السالم، ثم ذكر هلا بعض مناقب أمري 

املؤمنني عليه السالم، فقالت: »رضيت وفوق الرضا يا رسول اهلل، صىل اهلل عليك«! 

ويف بعض الروايات: »رضيت باهلل ربًا، وبك يا أبتاه نبيًا، وبابن عمي بعاًل ووليًا«!

ا  أما الروايات العامية فقد ذكرت سببني آخرين لبكاء الزهراء عليها السالم، أوهلام أهنَّ
ملا ناداها أبوها أقبلت فشاهدت عليًا عليه الّسالم جالسًا جنب أبيها صىّل اهلل عليه وآله، 
فحرصت وبكت، فأشفق النبي صىّل اهلل عليه وآله أن يكون بكاؤها ألنَّ عليًا ال مال له. 
فقال النبي صىّل اهلل عليه وآله: ما يبكيك؟ فام آلوتك يف نفيس، فقد أصبت لك خري أهل. 
ويبدو أنَّ عبارة )فأشفق النبي صىّل اهلل عليه وآله أن يكون بكاؤها ألنَّ عليًا ال مال له.( 
قد أقحمت يف الرواية من قبل أحد الرواة، حيث إنَّ الرواية - بدون هذه الفقرة مماثلة 
للرواية الشيعية. أما السبب الثاين الذي ذكرته الروايات العامية لبكاء الزهراء، فهو أنَّ 
الزهراء عليها السالم نظرت إىل فقرها يف ليلة زواجها، فخشَيْت أن يقول هلا عل بأي 
يشء جئِت، فقال هلا النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم: لِك األمان، فإنَّ عليًا مل يزل راضيًا 

مرضيًا. ثم تذكر الرواية نزول حتف املتاع من السامء عىل الزهراء عليها السالم. 

ويالحظ أنَّ الروايات العامية بعيدة عن فهم طبيعة شخصية رسول اهلل وابنته سيدة 
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النبي صىل اهلل عليه وآله ال يمكن نسبة مثل هذا  العاملني سالم اهلل عليهام، فمثل  نساء 
ا بضعة منه تبكي  التصور له، وكيف يتصور النبي أنَّ ابنته التي رباها بيده وقال عنها أهنَّ
ألنَّه زّوجها من رجل بلغ من السمّو يف درجات التقوى والعلم والقرب من اهلل تعاىل 
واجلهاد يف سبيله الدرجة العليا، لكنه يعد فقريًا من الناحية املادية؟ أمل خيطبها منه قبل 
أمري املؤمنني - كام أسلفنا - عبد الرمحن بن عوف وعثامن وبذال هلا املهر الكبري، فكان 
جواب النبي األكرم صىل اهلل عليه عىل عرضهام أن حصبهام وبنّي هلام أنَّ الثروة ليس هلا 
لديه أي قيمة، بل أظهر هلام أنَّه إذا شاء حّول صىل اهلل عليه وآله احلصباء درًا ويواقيت 
وجواهر؟! أمل خيطب الزهراء - قبل عل عليهام السالم - أبو بكر وعمر، فردمها رسول 

اهلل صىل اهلل عليه وآله بحزم وقال بأنَّه ينتظر هبا أمر اهلل تعاىل؟!

َأنَّ الروايات السنية بعيدة عن فهم طبيعة تفكري الزهراء عليها السالم، ولذلك  كام 
تفكري ال  بفقرها!! وهو  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  يعرّيها  أن  خشيت  ا  أهنَّ إليها  نسبت 
املادية  األُمور  يف  الزهد  من  بلغت  التي  العاملني  نساء  سيدة   - مناسبة  أدنى   - يناسب 
حدًا جعلها هتدي السائل ثوب زفافها اجلديد يف ليلة زفافها إىل بيت أمري املؤمنني عليه 
فإذا  لياًل،  عليه  ينامان  كبش  جلد  إال  هلام  ليس  وزوجها  ا  بأهنَّ افتخرت  والتي  السالم، 
أصبح الصباح قلباه وعلفا عليه ناضحهام!! وال يناسب شخصية البتول التي عاشت مع 
زوجها سنوات دون أن تطلب منه أن جيلب شيئًا للبيت، ألنَّ أباها صىل اهلل عليه وآله 
أوصاها أن ال تطلب من زوجها شيئًا. وال يناسب نفسية الزهراء فاطمة عليها السالم 
وخادمتهم  وابنيها  زوجها  وإفطار  إفطارها  فحملت  طعامها،  عىل  الفقري  آثرت  التي 

لثالث ليال وأعطته ملسكني ويتيم وأسري ملجرد القربة إىل اهلل تعاىل!! 

أمري  لشخصية  السالم  عليها  الزهراء  معرفة  عدم  نسبة  عىل  القول  هذا  ينطوي  كام 
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ام ترعرعا يف بيت واحد وتربيا عىل يد رسول اهلل صىل اهلل  املؤمنني عليه السالم، مع أهنَّ
عليه وآله. وقد جاء يف رواية عل بن إبراهيم القمي يف تفسريه أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله ملا قال البنته بأنَّ اهلل ما بعث نبيًا إال جعل له ذريته من صلبه، وأنَّه تعاىل جعل ذرية 
رسول اهلل من صلب عل عليه الّسالم، وأنَّه لوال عل عليه الّسالم ما كانت لرسول اهلل 
ذرية؛ قالت فاطمة عليها الّسالم: يا رسول اهلل، ما أختار عليه أحدًا من أهل األرض، 

فزّوجها رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله)1(. 

3- جاء يف روايات الفريقني أنَّ النبي استشار فاطمة يف تزوجيها من أمري املؤمنني عليه 
ا سكتت، فقال النبي: »اهلل أكرب، سكوهتا إقرارها!!« وإنَّ استشارة الزهراء  السالم، وأهنَّ
عليها يف أمر زواجها يقطع الطريق أمام التقوالت الفجة التي قد تتحدث عن عدم قناعة 

الزهراء بزوجها! 

أيب  آل  مناقب  يف  آشوب  شهر  ابن  ورواية  37؛  األمايل1:  يف  الطوس  رواية  )انظر 
طالب 3: 7)1 عن الضحاك. ثم قال ابن شهر آشوب رواها ييى بن معني يف أماليه، 

وابن بطة يف اإلبانة بإسنادمها عن أنس بن مالك مرفوعًا(.

وقد جاء يف رواية األربل يف كشف الغمة )1: 367( عن كفاية الطالب عن أمِّ سلمة 
أنَّ فاطمة عليها الّسالم كانت تفتخر عىل النساء ألنَّ أول من خطب عليها جربئيل. 

أمري  منزلة  السالم كانت تعرف  الزهراء عليها  أنَّ  فيها  التي ال مراء  احلقيقة  إنَّ   -4
ا  املؤمنني عليه السالم وقدره، وقد رصحت ألبيها - كام يف رواية القمي يف تفسريه- بأهنَّ
ا ملا حتدث هلا أبوها عن بعض مناقب أمري املؤمنني  ال تعدل بأمري املؤمنني أحدًا. كام أهنَّ
عليها  الزهراء  عاشت  وقد  اهلل«!  رسول  يا  الرضا  وفوق  »رضيت  قالت:  السالم  عليه 

)1( انظر تفسري القمي ): 338. 
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السالم مع بعلها حياة رضبا فيها أروع األمثلة عىل املحبة والتعاون واإليثار. يقول أمري 
املؤمنني عليه السالم عن زوجته البتول عليهام السالم: »فو اهلل ما أغضبُتها وال أكرهتها 
من بعد ذلك عىل أمر حتى قبضها اهلل عز وجل إليه، وال أغضبتني وال عصت يل أمرًا. 

ولقد كنت أنظر إليها فتكشف عني الغموم واألحزان بنظري إليها«)1(. 

بأنَّ  النبي صىّل اهلل عليه وآله ألصحابه - كام يقول الكتاين يف كتابه -  أّكد  5- لقد 
تفضيله عليًا عليه الّسالم من بني اخلاطبني الكثر لفاطمة عليها الّسالم كان بنصيحة من 
الغيب وبعدم رضاها بغري عل عليه الّسالم. لقد رضيت به دون سواه عىل الرغم من 
حماوالت كثرية بذهلا النساء يف املدينة، حيث نصحن فاطمة بعدم اإلقدام عىل الزواج من 

عل عليه الّسالم لفقره والنرصافه للجهاد املستمر ولصالبته يف ذات اهلل))(.

6- روى الشيخ الصدوق يف عيون أخبار الرضا عن عل عليه الّسالم أنَّ رسول اهلل 
صىّل اهلل عليه وآله قال له: »يا عيل، لقد عاتبني رجال من قريش يف أمر فاطمة وقالوا: 
خطبناها إليك فمنعتنا وتزّوجت عليًا! فقلت هلم: واهلل ما أنا منعتكم وزّوجته، بل اهلل 

تعاىل منعكم وزّوجه«)3(. 

حيث  وّفق  الذي  منافسهم  عىل  التقّول  من  اخلائبني  الرجال  هؤالء  يمنع  الذي  وما 
فشلوا، وحاز قصب السبق حيث خابوا، الذين عاتبوا رسول اهلل عىل رده إياهم وتزوجيه 
ا قالت ألبيها:  ابنته من سواهم، فيقولون إِنَّ فاطمة عليها السالم مل تكن راضية به، وأهنَّ

زّوجتني من رجل فقري عائل!! 

)1( أنظر: بحار األنوار 43: 4)1.
))( أنظر: كتاب فاطمة الزهراء عليها الّسالم وتر يف غمد للكتاين: ص 5).

)3( عيون أخبار الرضا عليه الّسالم 1: 177 /ح 3. 
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7- عىل أنَّ ملهر الزهراء القليل حكمة كبرية ال بد من اإلشارة إليها يف خامتة املطاف، 
ته سنّة حسنة يف ختفيفه مهر الزهراء  فقد أراد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أن يسّن ألمَّ
عليها السالم سيدة نساء العاملني وجعله إّياه مهر السنة، حيث لن تشعر أي امرأة سواها 
بالغبن حني يكون مهرها قلياًل، وسيكون يف وسع الشباب أن يقدموا عىل الزواج طاملا 
العزوبية  ظاهرة  واختفاء  الزواج  سنة  النتشار  مدعاة  ذلك  وسيكون  يسريًا،  مهره  كان 

املقيتة التي تستبطن املعايص واآلثام واألمراض الروحية املختلفة لكال اجلنسني.

أّيوب  أيب  عن  ربعّي  بن  َعباَبة  عن  بإسناده  املغازيل  ابن  رواها  رواية  يف  جاء   -8
األنصاري أّن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( مرض مرضًة فدخلت عليه فاطمة 
صىّل اهلل عليها تعوده، وهو ناِقٌه من َمَرضه، فلاّم رأت ما برسول اهلل من اجلهد والضعف 
َخنَقْتها الَعرَبُة حّتى خرجت َدمَعُتها فقال هلا: »يا فاطمة إّن اهلل عّز وجّل اّطلع إىل األرض 
إيّل  فأوحى  بعَلك  منها  فاختار  ثانية  إليها  اطلع  ثّم  نبّيًا  فبعثه  أباك  منها  فاختار  اّطالعة 
فأنكحتُه واخّتذُته وصّيًا. أما علمت يا فاطمة أّن لكرامة اهلل إّياك زّوجك أعظمهم ِحلاًم، 
وأقَدمهم ِسلاًم، وأعَلمهم ِعلاًم؟ فرّست بذلك فاطمة عليها السالم واستبرشت.ثّم قال 
هلا رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: يا فاطمة لعيّل ثامنية أرضاس ثواقب: إيامن باهلل 
وبرسوله وحكمته، وتزوجيه فاطمة، وسبطاه احلسن واحلسني وأمره باملعروف ونيه عن 

املنكر، وقضاؤه بكتاب اهلل عّز وجّل.

إّنا أهل بيت ُأعطينا سبع خصال مل ُيعطها أحد من األّولني وال اآلخرين  يا فاطمة! 
أبوك،  وهو  األنبياء  أفضل  نبينا  غرينا؛  اآلخرين  من  أحد  يدركها  وال  قال:  أو   - قبلنا 
ووصّينا خري األوصياء وهو بعُلك، وشهيدنا خري الشهداء وهو عّم أبيك، ومنّا من له 
َجناحان َيطرُي هبام يف اجلنّة حيث يشاء وهو جعفر ابن عّمك، ومنّا سبطا هذه األُّمة ومها 
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ابناك، ومنّا والذي نفيس بيده َمهِديُّ هذه األُّمة«.)1( 

ونالحظ يف هذه الرواية أّن الزهراء عليها السالم قد بكت ملرض أبيها، وأنَّه صىل اهلل 
عليه وآله رّسى عنها حزهنا ملرضه بتحديثها إّياها عن املنزلة التي أعطاها اهلل تعاىل ألبيها 

وزوجها وعّم أبيها محزة والبنيها.

الزهراء واأمري املوؤمنني م�سداق )مرج البحرين يلتقيان(

مرت قريبًا رواية الطربي يف دالئل اإلمامة، وجاء يف هنايتها قول جربئيل لرسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله:

)... وقد أمرَك اهلل تعاىل أن تزّوجه بفاطمة عليها الّسالم يف األرض، وأن تقول لعثامن: 
أما سمعَت قويل يف القرآن: ﴿بِسِْم اهلل الرَّحْمِن الرَّحِيِم*، مَرَجَ الْبَحْرَيِْن يَْلَتقِياِن، بَيْنَهُما 
بَشَرًا  الْماءِ  مِنَ  الَّذِي خََلقَ  كتايب: ﴿وَهُوَ  )أ(وما سمعَت يف  يَبْغِياِن﴾))(؟!  بَرَْزٌخ ل 

َفجَعََلهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكانَ رَبُّكَ َقدِيرًا﴾)3((؟!

وروى الشيخ الصدوق عن ييى بن سعيد القطان قال:

الْبَحْرَيْـِن  أبـا عبـد اهلل عليـه السـالم يقـول يف قولـه عـز وجـل ﴿مَـرَجَ  سـمعت 
يَْلَتقِيَـاِن * بَيْنَهُمَـا بَـرَْزٌخ َل يَبْغِيَـاِن﴾، قـال: عـل وفاطمـة عليهـام السـالم بحـران مـن 
ؤُْلـؤُ وَالْمَرْجَـانُ﴾  العلـم، عميقـان، ال يبغـي أحدمهـا عـىل صاحبـه. ﴿يَْخـرُجُ مِنْهُمَـا اللُّ

احلسـن واحلسـني عليهام السـالم.)4(
)1( مناقب عل بن أيب طالب البن املغازيل: ص106 /ح130.

))( سورة الرمحن: اآليتان 19 و0).
)3( سورة الفرقان: اآلية 54.

)4( اخلصال: ص 65/ ح96.
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فاطمة ل تختار على اأمري املوؤمنني اأحدًا

أخربها  حني  واستبرشت  رّست  السالم  عليها  الزهراء  أنَّ  املغازيل  ابن  رواية  يف  مّر 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بمنزلة أمري املؤمنني عليه السالم، ومّر يف رواية ابن شاذان 
أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله سأل ابنته: »أفال ترضني أن تكون زوجَة َمن اختاره اهللُ 
وجعله لِك بعاًل«. فقالت عليها الّسالم: »رضيُت وفوق الرضا يا رسول اهلل، صىل اهلل 
عليك«.كام جاء يف رواية الروضة يف فضائل أمري املؤمنني أنَّ فاطمة عليها السالم قالت: 

»رضيُت باهلل ربًا، وبك يا أبتاه نبيًا، وبابن عمي بعاًل ووليًا«.

وجاء يف رواية عل بن إبراهيم القمي، أنَّ رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله قال:»... يا 
فاطمة، ما بعث اهلل نبيًا إال جعل له ذريته من صلبه، وجعل ذريتي من صلب عيل عليه 
الّسالم، ولوال عيل عليه الّسالم ما كانت يل ذرية. فقالت فاطمة عليها الّسالم: يا رسول 

اهلل، ما أختار عليه أحدًا من أهل األرض! فزّوجها رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله«)1(.

فرية وقوع خ�سومة بني علٍيّ وفاطمة عليهما ال�سالم

أورد الشيخ الصدوق رواية يف علل الرشائع بإسناده عن حبيب بن أيب ثابت قال: 
كان بني عل وفاطمة )عليهام السالم( كالم، فدخل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وألقي 
السالم فاضطجعت من جانب، وجاء  فاطمة عليها  فاضطجع عليه، فجاءت  مثال  له 
عل عليه السالم فاضطجع من جانب، قال: فأخذ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يد عل 
فوضعها عىل رسته، وأخذ يد فاطمة فوضعها عىل رسته، فلم يزل حتى أصلح بينهام، ثم 
خرج، فقيل له: »يا رسول اهلل دخلت وأنت عىل حال، وخرجت ونحن نرى البرشى يف 

)1( تفسري القمي ): 338.
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وجهك، قال: )و( ما يمنعني وقد أصلحت بني اثنني أحب من عىل وجه األرض إيل«. 

ثم قال الصدوق - رمحه اهلل -: ليس هذا اخلرب عندي بمعتمد، وال هو يل بمعتقد يف 
هذه العلة، ألنَّ عليًا وفاطمة )عليهام السالم( ما كانا ليقع بينهام كالم يتاج رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله إىل اإلصالح بينهام، ألنَّه عليه السالم سيد الوصيني، وهي سيدة نساء 

العاملني، مقتديان بنبي اهلل صىل اهلل عليه وآله يف حسن اخلُلق)1(.

الروضة، الفضائل: عن ابن عباس يرفعه إىل سلامن الفارس - ريض اهلل عنه - قال: 
تبكي،  وهي  فاطمة  دخلت  إذ  يديه  عىل  املاء  أسكب  اهلل  رسول  يدي  بني  واقفًا  كنت 
أبكى اهلل عينيك  يبكيك ال  »ما  يده عىل رأسها وقال:  النبي صىل اهلل عليه وآله  فوضع 
يا حورية، قالت: مررت عىل مأل من نساء قريش وهن خمضبات، فلام نظرن إيل وقعوا 
أن  فقال هلا: وما سمعت منهن؟ قالت: قلن: كان قد عز عىل حممد  ابن عمي«  يّف ويف 
يزوج ابنته من رجل فقري قريش وأقلهم ماالً، فقال هلا: واهلل يا بنية ما زّوجتك ولكن 
اهلل زّوجك من عل فكان بدوه منه. وذلك أنَّه خطبك فالن وفالن فعند ذلك جعلت 
أمرك إىل اهلل تعاىل وأمسكت عن الناس، فبينا صليت يوم اجلمعة صالة الفجر إذ سمعت 
حفيف املالئكة، وإذا بحبيبي جربئيل ومعه سبعون صفًا من املالئكة متوجني، مقرطني، 
مدملجني فقلت: ما هذه القعقعة من السامء يا أخي جربئيل؟ فقال: »يا حممد إنَّ اهلل عز 
وجل اطلع إىل األرض اطالعة، فاختار منها من الرجال عليًا عليه السالم ومن النساء 
فاطمة عليها السالم، فزّوج فاطمة من عيل، فرفعت رأسها وتبسمت بعد بكائها، وقالت: 
رضيت بام ريض اهلل ورسوله. فقال صىل اهلل عليه وآله: أال أزيدك يا فاطمة يف عيل رغبة؟ 
قالت: بىل، قال: ال يرد عىل اهلل عز وجل ركبان أكرم منا أربعة: أخي صالح عىل ناقته، 

)1( علل الرشايع 1: 156، الباب 175؛ بحار األنوار - العالمة املجليس 43: 146 - 147.
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وعمي محزة عىل ناقتي العضباء، وأنا عىل الرباق، وبعلك عيل بن أيب طالب عىل ناقة من 
ناقة خلقت من نور اهلل  الناقة من أي يشء خلقت؟ قال:  نوق اجلنة. فقالت: صف يل 
عز وجل، مدبجة اجلنبني، صفراء، محراء الرأس، سوداء احلدق، قوائمها من الذهب، 
خطامها من اللؤلؤ الرطب، عيناها من الياقوت، وبطنها من الزبرجد األخرض. عليها قبة 
من لؤلؤة بيضاء، يرى باطنها من ظاهرها، وظاهرها من باطنها، خلقت من عفو اهلل عز 
وجل. تلك الناقة من نوق اهلل، هلا سبعون ألف ركنًا، بني الركن والركن سبعون ألف 
ملك يسبحون اهلل عز وجل بأنواع التسبيح ال يمر عىل مأل من املالئكة إال قالوا: من هذا 
العبد؟ ما أكرمه عىل اهلل عز وجل أتراه نبيًا مرساًل، أو ملكًا مقربًا، أو حامل عرش، أو 
بنبي مرسل، وال  ليس هذا  الناس،  أهيا  العرش:  بطنان  مناد من  فينادي  حامل كريس؟ 
ملك مقرب، هذا عيل بن أيب طالب صلوات اهلل وسالمه عليه! فيبدرون رجاالً رجاالً، 
والذين  نقبل،  فلم  ونصحونا  نصدق،  فلم  حدثونا  راجعون،  إليه  وإنا  هلل  إنا  فيقولون: 
حيبونه تعلقوا بالعروة الوثقى، كذلك ينجون يف اآلخرة. يا فاطمة أال أزيدك يف عيل رغبة، 
قالت: زدن يا أبتاه. قال النبي صىل اهلل عليه وآله: إنَّ عليًا أكرم عىل اهلل من هارون، ألنَّ 
ما غضبُت  نبيًا  باحلق  أباك  بعث  والذي  قط.  ُيغضبني  مل  هارون أغضب موسى، وعيل 
عليه يومًا قط، وما نظرُت يف وجه عيل إال ذهب الغضب عني. يا فاطمة أال أزيدك يف عيل 
رغبة؟ قالت: زدن يا نبي اهلل. قال: هبط عيل جربئيل وقال: يا حممد اقرأ عليًا من السالِم 
السالَم. فقامت وقالت فاطمة عليها السالم: رضيُت باهلل ربًا، وبك يا أبتاه نبيًا، وبابن 

عمي بعاًل ووليًا«)1(.

أقول: مّرت مناقشة هذه الرواية ومثيالهتا.

)1( الروضة يف فضائل أمري املؤمنني: ص73؛ بحار األنوار - العالمة املجليس 43: 149 - 150.



228

الم - الجزء األول
س

سيرة الزهراء عليها ال
معالم 

مصباح األنوار: عن جعفر بن حممد )عليهام السالم( قال: »شكت فاطمة إىل رسول 
يا رسول اهلل ال يدع شيئًا من رزقه إال وّزعه عىل  اهلل صىل اهلل عليه وآله عليًا، فقالت: 
املساكني، فقال هلا: يا فاطمة أتسخطيني يف أخي وابن عمي؟! إّن سخطه سخطي، وإّن 

سخطي سخط اهلل عز وجل«)1(.

أقول: حاشا للزهراء عليها السالم أن تسخط شيئًا يريض اهللَ تعاىل ورسوَله، وهي 
عليها السالم أعىل قدرًا وأسمى نفسًا من أن تشتكي ألبيها أن زوجها ال يدع من رزقه 
آثرت عىل نفسها سائلة فقرية فأعطتها قميص  التي  املساكني، فهي  شيئًا إال وّزعه عىل 
زفافها، وآثرت عىل نفسها وزوجها وابنيها - وهم جياع لثالثة أيام - فقطعت عقدها 
أتى( يف  نزلت يف حّقها سورة )هل  التي  فقريًا جائعًا؛ وهي  أعرابيًا  من عنقها وأعطته 
وابنيها  بعلها  وإفطار  إفطارها  طعام  أعطتهم  الذين  واألسري  واليتيم  املسكني  إيثارها 
الزهراء  القراح وهم خالل ذلك صائمون لرهبم!  املاء  أيام مل يذوقوا خالهلا إال  لثالثة 
املؤثرة التي تؤثر أباها عىل كرسة خبز خالل حفر اخلندق وتبقى دونه جائعة! ليس من 
شأن الصديقة الطاهرة االعرتاض عىل إيثار زوجها أمري املؤمنني عليه السالم، بل هي 
اهلل عليه وآله وعليها  أبوها صىّل  ملا رآها  التي  العيش، وهي  سعيدة بمشاركته جشوبة 
بيدهيا وترضع ولدها، دمعت عيناه صىّل اهلل عليه  كساء من أجلة اإلبل، وهي تطحن 
وآله فقال: »يا بنتاه، تعّجيل مرارة الدنيا بحالوة اآلخرة!« فقالت: »يا رسول اهلل، احلمد 
هلل عىل نعامئه والشكر هلل عىل آالئه«. وقد عقدنا فصاًل كاماًل يف احلديث عن إيثار الزهراء 

عليها السالم.

)1( بحار األنوار 43: 153.
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مهر الزهراء عليها ال�سالم

حّث اإلسالم عىل تقليل املهر يف سعٍي واضح إلزالة العائق األصل الذي يول دون 
لألجيال  درسًا  السالم  عليها  الزهراء  العاملني  نساء  أفضل  مهر  وكان  الشباب،  زواج 
ينبغي الوقوف عنده طوياًل. وإّن املرء يار حني يقرأ يف الرواية التي رواها الكليني يف 
الكايف عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال: »أفضل نساء ُأمتي أصبحهن وجهًا وأقلهّن 

مهرًا«)1(، ثم جيد أنَّ بعض العوائل املسلمة تشرتط لزواج فتياهتا أعىل املهور!!

عـن أيب بكري، قال: سـمعت أبـا عبد اهلل عليه الّسـالم يقول: »زّوج رسـول اهلل صىّل 
اهلل عليـه وآلـه عليـًا عليـه الّسـالم فاطمـة عليهـا الّسـالم عـىل درع لـه حطمية تسـاوي 

ثالثني درمهـًا«))(.

روى الطربس عن أيب جعفر حممد بن عل اجلواد عليه الّسالم أنَّه قال يف خطبة زواجه 
بأمِّ الفضل: »احلمد هللَّ إقرارًا بنعمته، وال إله إاِلّ اهلل إخالصًا لوحدانيته، وصىّل اهلل عىل 

سيد بريته واألصفياء من عرتته«.

فقال  احلرام؛  عن  باحلالل  أغناهم  أن  األنام  عىل  اهلل  فضل  من  كان  فقد  بعد،  »أما 
إِنْ  وَإِمائُِكمْ  عِبادُِكمْ  مِنْ  وَالصَّالِحِنيَ  مِنُْكمْ  اليامى  ﴿وََأنْكِحُوا  سبحانه: 

يَُكوُنوا ُفَقراءَ يُْغنِِهمُ اهلل مِنْ َفْضلِهِ وَاهلل واسِعٌ عَلِيمٌ﴾)3(. 

ثم إنَّ حممد بن عيل بن موسى خيطب أمَّ الفضل بنت عبد اهلل املأمون، وقد بذل هلا من 
صداق مهر جدته فاطمة بنت حممد صىّل اهلل عليه وآله، وهو مخسامئة درهم جياد، فهل 

)1( الكايف 5: 4)3 / ح 4.
))( بحار األنوار 43: 105 /ح 0)، عن قرب اإلسناد.

)3( سورة النور: اآلية )3.
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زّوجَته يا أمري املؤمنني هبا عىل هذا الصداق املذكور؟ قال املأمون: نعم، قد زّوجتك يا أبا 
جعفر أمَّ الفضل ابنتي عىل الصداق املذكور، فهل قبلَت النكاح؟« قال أبو جعفر عليه 

الّسالم: نعم، قد قبلُت ذلك ورضيُت به)1(.

عن أيب عبد اهلل عليه الّسالم، قال: »زّوج رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله عليًا عىل درع 
حطمية، وكان فراشها إهاب كبش، جيعالن الصوف إذا اضطجعا حتت جنوهبام«))(.

عن أيب جعفر عليه الّسالم، قال: »كان صداق فاطمة عليها الّسالم: جرد برد حربة، 
ودرع حطمية، وكان فراشها إهاب كبش، ُيلقيانه ويفرشانه وينامان عليه«)3(.

عن عل عليه الّسالم أنَّه قال: »ما نكح رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله من نسائه إاِلَّ عىل 
الّسالم،  أنكحني فاطمة عليها  اثنتي عرشة أوقية ونصف األوقية من فضة، وعىل ذلك 

فاألوقية: أربعون درمهًا«.

قال جعفر بن حممد عليه الّسالم: »وكانت الدرهم يومئذ وزن سّتة«)4(.

روى البيهقي بسنده عن عل عليه الّسالم حديثًا جاء فيه َأنَّ رسول اهلل صىّل اهلل عليه 
يا  واهلل  ال  قلت:  قال:  به؟  تستحّلها  يشء  من  عندك  »هل  السالم:  عليه  لعل  قال  وآله 
ا  رسول اهلل. قال: فام فعلَت بالدرع التي كنت تستحلها؟ قال عيل عليه الّسالم: واهلل إنَّ
لدرع حطمية، ما ثمنها إاِلَّ أربعامئة درهم. قال: اذهب فقد زّوجتكها، وابعث هبا إليها 

فاستحّلها به«)5(.
)1( االحتجاج ): )4).

))( فروع الكايف 5: 377 /ح 3.

)3( فروع الكايف 5: 378 /ح 5.
)4( مستدرك الوسائل 15: )6 /ح 1، عن دعائم اإلسالم.

)5( ملحقات إحقاق احلق 10: 353 عن السنن الكربى للبيهقي.
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عن زين العابدين عليه الّسالم قال: خطب النبي صىّل اهلل عليه وآله حني زّوج فاطمة 
بقدرته،  املعبود  لنعمته،  املحمود  هللّ  »احلمد  فقال:  الّسالم  عليه  عل  من  الّسالم  عليها 
املطاع لسلطانه، املرهوب من عذابه، املرغوب إليه فيام عنده، النافذ أمره يف سامئه وأرضه. 
ثم إنَّ اهلل عز وجل أمرن أن ُأزّوج فاطمة من عيل، فقد زّوجته عىل أربعامئة مثقال فضة 

إن ريض بذلك عيل«.

ثـم دعـا بطبـق بـرس فقـال: انتهبـوا! فبينـا ننتهب إذ دخـل عل عليـه الّسـالم. فقال 
النبـي صـىّل اهلل عليـه وآلـه: »يـا عـيل، أعلمـت أنَّ اهلل أمـرن أن ُأزّوجـك فاطمـة، فقد 
زّوجتكهـا عـىل أربعامئـة مثقـال فضـة إن رضيـت؟ فقـال عـيل عليـه السـالم: رضيـُت 
بذلـك عـن اهلل ورسـوله. فقـال النبـي صـىّل اهلل عليـه وآلـه: مجع اهلل شـملكام، وأسـعد 

جدكـام، وأخـرج منكام كثـريًا طيبـًا«)1(.

عن موالنا الصادق عليه الّسالم قال: »ملا أظهر رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله فضل 
أمري املؤمنني كان املنافقون يتخافتون بذلك ويسرتونه خوفًا من رسول اهلل، إىل أن خطب 
أكابر قريش فاطمة، وبذلوا يف تزوجيها الرغائب، فكان رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله ال 
يزّوج أحدًا منهم، حتى خطبها أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، فقال رسول اهلل صىّل اهلل 
عليه وآله: يا عيل، ما خطبتها ابنتي فاطمة لتزوجيها إالَّ واهلل زّوجك إياها يف السامء، ألَنَّ 

اهلل وعد ذلك فيك ويف ابنتي فاطمة«- احلديث؛ وجاء فيه:

قال حذيفة بن اليامن: ما نحلتها يف األرض يا رسول اهلل؟ قال: »يا أبا عبد اهلل، نحلتها ما 
تي من آمن منهن واّتقى«. قال: وكم هو يا رسول اهلل؟ قال: »مخسامئة  تكون سنّة من نساء ُأمَّ
ة، فإنَّ بيوتات العرب تعظم  درهم«. قال حذيفة: يا رسول اهلل ال يزداد عليها يف نساء األُمَّ

)1( بحار األنوار 100: 65) /ح 6، عن مكارم األخالق.
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»اخلمسامئة درهم  له رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم:  قال  فيها؟!  النحلة وتتنافس 
ة يف ابنتي وأخي ُأسوة«. قال حذيفة بن اليامن: يا رسول اهلل،  تأديٌب من اهلل ورمحة، ولأُلمَّ
فمن مل يبلغ اخلمسامئة درهم؟ قال »صىّل اهلل عليه وآله له: تكون النحلة ما تراضيا عليه«. 
ة الزيادة عىل اخلمسامئة درهم؟ فقال له  قال حذيفة: يا رسول اهلل. فإن أحّب أحد من األُمَّ
صىّل اهلل عليه وآله: »جيعل ما يعطيها من عرض الدنيا برًا وال يزيد عىل اخلمسامئة درهم«. 
فقال حذيفة: صدقت يا رسول اهلل فيام بلغتنا إياه عن اهلل عز وجل يف قوله عز من قائل: 
وََكيْفَ   * مُِبينًا  وَإِثْمًا  بُهْتانًا  َأتَْأخُُذونَهُ  شَيْئًا  مِنْهُ  تَْأخُُذوا  َفل  قِنْطارًا  إِحْداهُنَّ  ﴿وَآتَيُْتمْ 

تَْأخُُذونَهُ وََقدْ َأْفضى بَعُْضُكمْ إىِل بَعٍْض وََأخَْذنَ مِنُْكمْ مِيثاقًا َغلِيظًا﴾)1(. 

قال النبي صىّل اهلل عليه وآله: »ما وجب هلن ذلك إالَّ عند اإلفضاء إليهن. أال ترى يا 
ْقُتمُوهُنَّ مِنْ َقبِْل َأنْ تَمَسُّوهُنَّ  أبا عبد اهلل حذيفة وتسمع قوله عز وجل«: ﴿وَإِنْ َطلَّ
عُْقدَةُ  بِيَدِهِ  الَّذِي  يَعُْفوَا  َأوْ  يَعُْفونَ  َأنْ  اّل  َفرَْضُتمْ  ما  َفنِصْفُ  َفِريَضًة  َلهُنَّ  َفرَْضُتمْ  وََقدْ 
تَعْمَُلونَ  بِما  اهلل  إِنَّ  بَيْنَُكمْ  الَْفْضَل  تَنْسَوُا  وَل  لِلتَّْقوى  َأْقرَبُ  تَعُْفوا  وََأنْ  النِّكاِح 
بَصِريٌ﴾))( »فأعلم عّز ِذكره أنَّه إذا مل ُيفَض إليهن ومل ُيمسسن أن ال تأخذوا شيئًا«- احلديث 

بطوله، وقد نقلنا منه قدر احلاجة)3(.

عن عل عليه الّسالم قال: »ملا خطبُت فاطمة عليها الّسالم، قال النبي صىّل اهلل عليه 
وآله: هل لك من مهر؟ قلت: معي راحلتي ودرعي. قال: فبعها بأربعامئة. قال: أكثروا 

ا امرأة من النساء«.)4( الطيب لفاطمة، فإنَّ

)1( سورة النساء: اآليتان 0) و1).
))( سورة البقرة: اآلية 37).

)3( اهلداية الكربى للخصيبي: ص )11.
)4( كنز العامل )13:68 /ح 37748.
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مهر فاطمة عليها ال�سالم اجلّنة والنار 

أمهـر اهلل تعـاىل الصّديقة الكـربى اجلنّة والنار، فهـي ُتدخل أولياءهـا اجلنّة، وُتدخل 
أعداءهـا النـار؛ وجعـل تعـاىل أمـري املؤمنني عليه السـالم قسـيم اجلنّـة والنـار، ُيدخل 
أوليـاءه اجلنـة، وُيدخـل أعـداءه النـار. فـام أكرمهام عـىل اهلل مـن زوجـني!! ولقد نحل 
اهلل تعـاىل َأَمتـه فاطمة شـجرة طوبـى، فجعلها يف بيت عـل، فام أرشفه من بيـٍت أذن اهللُ 

لـه أن ُيرفـع وُيذكر فيه اسـُمه!

عن أمايل الطوس بسنده عن إسحاق بن عامر وأيب بصري، عن أيب عبد اهلل عليه السالم 
وأمهرها  هلا،  فربعها  الدنيا،  ُربع  السالم  عليها  فاطمة  أمهر  وتعاىل  تبارك  اهلل  »إنَّ  قال: 
اجلنّة والنار: ُتدخل أعداءها النار، وتدخل أولياءها اجلنة، وهي الصّديقة الكربى، وعىل 

معرفتها دارت القروُن األُوىل«)1(.

أمايل الصدوق بسنده عن احلسني بن أيب العال، عن الصادق، عن آبائه عليهم السالم 
النبي صىل اهلل عليه وآله ويف  أمُّ أيمن عىل  »دخلت  قال، قال أمري املؤمنني عليه السالم: 
ملحفتها يشء، فقال هلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: ما معك يا أمَّ أيمن؟ فقالت: إنَّ فالنة 
أملكوها فنثروا عليها فأخذت من نثارها، ثم بكت أمُّ أيمن وقالت: يا رسول اهلل فاطمة 
زّوجتها ومل تنثر عليها شيئًا، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: يا أمَّ أيمن مل تكذبني، فإنَّ 
اهلل تبارك وتعاىل ملا زّوجُت فاطمة علياً )عليهام السالم( أمر أشجار اجلنة أن تنثر عليهم من 
حليها وحللها وياقوهتا ودرها وزمردها واستربقها، فأخذوا منها ما ال يعلمون، ولقد نحل 

اهلل طوبى يف مهر فاطمة عليها السالم، فجعلها يف منزل عيل عليه السالم«.))(

)1( أمايل الطوس: ص668 /ح 1399 6؛ بحار األنوار - العالمة املجليس 43: 105 عن أمايل الطوس.
))( بحار األنوار 43: 98 - 99 عن أمايل الصدوق.
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الدنيا حرام على مبغ�ض اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم 

جاء يف الرواية عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أنَّ أمري املؤمنني عليًا عليه السالم هو 
قسيم اجلنّة والنار، لكّن الرواية املقبلة تتحّدث عن أنَّ مبغض أمري املؤمنني عليه السالم 
يميش عىل األرض حرامًا، ألنَّ ُربع الدنيا - أو ُخسها - هو مهر فاطمة عليها السالم، 
والزهراء عليها السالم ال جُتيز ملبغض أمري املؤمنني أن يميش يف ُملكها، بل ال جُتيز له أن 

يعيش يف ملكها!

عن عتبة بن األزهري، عن ييى بن عقيل قال: سمعت عليًا يقول: »قال )يل( رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم: إنَّ اهلل أمرن أن ُأزّوجك فاطمة عىل مُخس الدنيا - أو عىل 
فالدنيا عليه حرام، ومشى  يبغضك،  ربعها؛ شك عتبة - فمن مشى عىل األرض وهو 

عليها حرامًا«)1(.

�سر تخفيف مهر الزهراء عليها ال�سالم

قال امليالين يف كتابه قّديسة اإلسالم:

)وال بّد هنا أن أنّوه إىل رّس ختفيف مهر فاطمة عليها الّسالم، فليس ذلك لقّلة ذات يد 
عل عليه الّسالم؛ إذ كان يمتلك بعريًا ناضحًا وفرسًا وسيفًا وغريها، وكان بإمكان النبي 
صىّل اهلل عليه وآله أن يأمره ببيعها كّلها ويطلب منه مهرًا غاليًا. فالرّس يف ذلك أنَّه صىّل 
اهلل عليه وآله يريد أن يرّشع مهر السنّة أّوالً، ثم إنَّه يريد أن يعّلم املسلمني كيف ياربون 

العادات اجلاهلية.

)1( ينابيع املودة لذوي القربى - القندوزي ): 314/ الرقم 904.
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وثانيًا: يقصد صىّل اهلل عليه وآله من ذلك إعالن املبدأ اإلسالمي بالنسبة إىل الزواج 
عىل  يقدموا  لكي  الشباب،  كاهل  عن  األثقال  ورفع  املهور  ختفيف  أساس  عىل  القائم 
الزواج ويرزوا ثلثي دينهم بالزواج؛ فاملهر الثقيل هو مانع طبيعي يف طريق كثري منهم،

وليس من املنطقي حتميل الزواج مهرًا غاليًا جّدًا فيئّن من ثقله يف بدء حياته الزوجية 
الذي يريد  الشباب  املهر خفيفًا فال مانع أمام  إذا كان  ينبغي، وأما  بالزواج كام  فال هينأ 
أن يعيش احلياة الزوجية، فيقدم برغبة كاملة عىل الزواج، فيصون نفسه ودينه ويصن 

عرضه من التلّوث باالنحرافات اجلنسية واخللقية.

فصىّل اهلل عىل رسول اهلل كام خّفف املهر، وسالم اهلل عىل فاطمة كام رضيت بذلك 
ة اإلسالمية مراعاة مهر  ومل تطلب أكثر، والذل والعار ملن يعرتض عىل ذلك. فعىل األمَّ
السنّة- وهو مهر فاطمة عليها الّسالم- إن أرادوا أن يعاجلوا كثريًا من املشاكل االجتامعية 
واألخالقية واجلنسية، وليسّهلوا نفقات الزواج عىل الشباب حتى ال يبقى شاب حمرومًا 
من الزواج، ومل تبق شاّبة تنتظر من خيطبها فال جتد، فاتقوا اهلل يا مسلمني! وال تركضوا 

وراء العادات املستوردة من األجانب، فتخرسوا عّز الدنيا واآلخرة(؛انتهى كالمه)1(.

�سداق الزهراء عليها ال�سالم

إليهـا أمـري املؤمنـني عليهـا  للزهـراء عليهـا السـالم صـداق ومهـٌر أريّض سـاقه 
السـالم، وهلـا كذلـك صداق ومهـر سـاموّي، ألَنَّ اهلل تعاىل هـو الذي زّوجهـا من فوق 

سـبع سـاموات كـام ذكرنا. 

روى الشيخ الطوس عن أيب عبد اهلل عليه الّسالم قال: »ملا زّوج رسول اهلل صىّل اهلل 

)1( قّديسة اإلسالم: ص 68.
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عليه وآله عليًا فاطمة عليهام الّسالم دخل عليها وهي تبكي، فقال هلا: ما يبكيك؟ فو اهلل 
لو كان يف أهل بيتي خري منه زّوجتك، وما أنا زّوجتك، ولكن اهلل زّوجك وأصدق عنك 

اخلمس ما دامت السموات واألرض«- احلديث.)1(

أقول: ال خيفى أن بكاء الزهراء عليها السالم كان خجاًل وحياًء، كام كان حزنًا عىل 
فراق أبيها صىل اهلل عليه وآله.

روى الفتال النيسابوري أنَّه قيل لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: قد علمنا مهر فاطمة 
يف األرض، فام مهرها يف السامء؟ 

فقال: »سل ما يعنيك، وَدْع ما ال يعنيك«؛ قيل: هذا مما يعنينا يا رسول اهلل. 

لولدها،  أو  ُمبغضًا هلا  السامء مُخس األرض، فمن مشى عليها  »كان مهرها يف  قال: 
مشى عليها حرامًا إىل أن تقوم الساعة«.))(

وعن كتاب الفردوس البن شريويه الديلمي بإسناده عن عامر بن يارس ريض اهلل عنه 
قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »يا عيل إنَّ اهلل عز وجل زّوجك فاطمة وجعل 

صداقها األرض، فمن مشى عليها مبغضًا لك، مشى حرامًا«)3(.

وعن ابن عباس قال: قال رسول اهلل )لعل(: »إِنَّ اهلل زّوجك فاطمة وجعل صداقها 
األرض، فمن مشى عليها مبغضًا لك، مشى حرامًا«)4(. 

وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  قال:  مسعود  بن  اهلل  عبد  عن  القندوزي  أخرج 

)1( أمايل الطوس: ص 40 /ح 45 14 املجلس الثاين.
))( روضة الواعظني: ص147.

)3( الفردوس 5: 319 ح/8310؛ بحار األنوار - العالمة املجليس 37: 70؛ و40: 78.
)4( املناقب - املوفق اخلوارزمي: ص 8)3.



237

م •
ال

س
 ال

يها
عل

اء 
هر

لز
ل ا

وا  
 –

ع 
راف

 ال
صل

لف
• ا

فَمن  األرض،  فاطمة وجعل صداقها  )عز وجل( زّوجك  اهلل  إنَّ  »يا عيل  لعل:  وسلم 
مشى عليها مبغضًا لك، مشى حرامًا«)1(.

قال ابن شهر آشوب: يف حديث خباب بن األرت: ثم قال النبي صىل اهلل عليه وآله: 
وثامنني  وأربعامئة  األرض  مُخس  صداق  عىل  تعاىل  اهلل  بأمر  منك  فاطمة  ابنتي  »زّوجت 

درمهًا، لآلجل مخس األرض، والعاجل أربعامئة وثامنني درمهًا«. 

إسحاق بن عامر، وأبو بصري قال الصادق )عليه السالم(: »إنَّ اهلل تعاىل مهر فاطمة 
ُربع الدنيا، فربعها هلا، ومهرها اجلنة والنار، فتدخل أولياءها اجلنة وأعداءها النار«. 

قال العبدي:

ريب ــر  ــأمـ بـ الـــســـاء  يف  بـــفـــاطـــمـــة املـــهـــذبـــة الـــطـــهـــوروزّوج 

ــًا بـــأرض ــا خـــسـ ــره ــه ــه مــــن كـــــرم وحــــوروصـــــرّي م ــ ــوي ــ ملــــا حت

ــال وتــلــك خري ــرجـ ــورفـــذا خـــري الـ ــه ــري امل الــنــســاء ومــهــرهــا خـ

وله أيضًا:

املــعــايل ذي  بــفــاطــم  ــل الــنــفــاقوزّوجـــــــه  عــى اإلرغـــــام مــن أهـ

صــداقــًا هلــا  كــان  األرض  صـــــداقوُخـــس  مـــــن  ذلـــــــك  هلل  أال 

وله أيضًا:

ــّديـــٍق ــٌة خــلــقــت لـــصـ ــ ــق ــ ــّدي ــ املـــــنـــــاســـــْبص يف  رشيــــــــــف 

ــباخـــــــــتـــــــــاره واخــــــتــــــارهــــــا ــاي ــع ــن مـــن دنــــس امل ــَريـ ــهـ ُطـ

ــًا عــــى ســطــٍر ــ ـــرنـ ــ ــّل الـــــــعـــــــرش راتـــــــبأســــامهــــا ُق ــ ــ ــظ ــ ــ ب

)1( ينابيع املودة لذوي القربى - القندوزي ): 41)/ الرقم 677.
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ــا ــ ــهـ ــ ــّيـ ــ ــُل خـــاطِـــبكـــــــــــان اإللـــــــــــــه ولـ ــ ــريـ ــ ــه جـ ــ ــن ــ ــي ــ وأم

مــو األرض  ُخــــــس  ــر  ــ ــهـ ــ ــبواملـ ــ ــواه ــ امل يف  تـــعـــالـــت  هـــبـــة 

ــى ــوبـ ــب)1(وهنـــــاهبـــــا مـــــن محـــــل طـ ــ ــاه ــ ــن ــ ــك امل ــلـ ُطـــّيـــبـــت تـ

ة اأبيها مهر الزهراء �سفاعة املذنبني من اأمَّ

ورد يف اخلرب أنَّ الزهراء ملا سمعت بأنَّ أباها زّوجها وجعل الدراهم مهرًا هلا، فقالت 
يا رسول اهلل: »إنَّ بنات الناس يتزوجن بالدراهم، فام الفرق بيني وبينهن؟! أسألك )أن( 

تك«.  ترّدها وتدعو اهلل تعاىل أن جيعل مهري الشفاعة يف عصاة أمَّ

فنزل جربيل عليه السالم ومعه بطاقة من حرير مكتوب فيها: »جعل اهللُ مهَر فاطمة 
ة أبيها«. الزهراء شفاعَة املذنبني من ُأمَّ

فلاّم احترضت أوصت بأن توضع تلك البطاقة عىل صدرها حتت الكفن فوضعت، 
ة أيب«.))( وقالت: »إذا ُحرشُت يوم القيامة رفعُت تلك البطاقة بيدي وشفعُت يف ُعصاة ُأمَّ

حلوى تزويج بنت خامت الأنبياء

قال السيد األمني:

)تفديك يا سيدة النساء كلُّ امرأة أظّلتها السامء! ما رّضك - وأنت ابنة سيد األنبياء 
وخمطوبة سيد األوصياء وخري امرأة ولدهتا حواء - أن تكون حلوى تزوجيك طبق متر 
تواضعًا مع الفقراء وتباعدًا عن الكربياء ورسف األغنياء!! وهل كان ما ُينهب يف تزويج 

)1( مناقب آل أيب طالب 3: 9)1.
))( أخبار الدول للقرماين: ص 88، نقاًل عن رشح إحقاق احلق 10: 376.
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بنات امللوك واألمراء من أنواع احللوى الفاخرة النفيسة جاعاًل قدرهّن ُمدانيًا لقدرك، 
وُملحقًا شأوهّن بشأوك؟ كال فقد انخفض شأن بوران وازميدخت ابنة ساسان، وزبيدة 
ابنة جعفر الذي كان مبنيًا عىل السطوة والسلطان، ومل ينفعهن ما ُأهنب يف تزوجيهّن من 
فاخر احللوى ونفيسها، وبقي شأُنك - يا دّرة الكون - عاليًا ساميًا متأللئًا يف جبني الدهر 

ما بقي الدهر()1(.

جهاز الزهراء فاطمة عليها ال�سالم

أمر رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله أن جيّهزوا فاطمة عليها السالم، فجّهزوها برسير 
من  وتور  وجّرتني،  وقربة،  وسقاء،  وخيلة،  ليف،  حشوها  أدم  من  ووسادة  مرشوط، 
البيت رماًل، وُأيت هلم  أدم، ومنخل، ومنشفة، وقدح، ومسك كبش، ورحائني، وُمىلء 

بتني وزبيب))(.

ويف رواية ابن اجلوزي يف التذكرة: أنَّ رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله جّهزها ومعها: 
يعلفان  بالليل،  ينامان عليه  ليف، وجلد كبش  أدم حشوها  أدم، ووسادة من  قربة من 

الناضح عليه يف النهار، ورحى، وجّرة)3(.

وجاء عن عائشة وأمِّ سلمة، قالتا: أمرنا رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله أن نجّهز فاطمة 
عليها الّسالم حتى ندخلها عىل عل عليه الّسالم، فعمدنا إىل البيت ففرشناه ترابًا لّينًا من 
أعراض البطحاء، ثم حشونا مرفقتني ليفًا فنفشناه بأيدينا، ثم أطعمنا مترًا وزبيبًا، وسقينا 
عليه  ويعّلق  الثوب  عليه  ليلقى  البيت  جانب  يف  فعرضناه  عود  إىل  وعمدنا  عذبًا،  ماء 

)1( أعيان الشيعة للعامل 1: 377.
))( إحقاق احلق: 10: 377، عن رشفة الصادي.

)3( التذكرة البن اجلوزي: ص 308.
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السقاء، فام رأينا عرسًا أحسن من عرس فاطمة عليها الّسالم)1(.

قال السيد األمني:

)هكذا كان جهاز سيدة النساء وجهاز بيت سيد األوصياء، وهو مما يدلنا عىل هوان 
فاطمة يف  يكون جهاز  أن  عّزمها  أنقص من  وفاطمة وال  عليًا  وما رّض  اهلل،  الدنيا عىل 
عرسها قميصًا بسبعة دراهم وخارًا بأربعة، وقطيفة سوداء لكنها خيربية، وعباءة بيضاء 
لكنها قطوانية، وحصريًا لكنه هجري، وال بد أن يكون ما صنع بخيرب أجود ممّا يصنع 
باملدينة، وما صنع بقطوان وهجر أجود ممّا يصنع باحلجاز، فلذلك اختريت هذه جلهاز 
العرس، ورسيرًا من جريد النخل ال من ساج وال آبنوس وال يشء من املعادن، مشبك 
بخوص النخل املفتول ومل يزين بعاج وال ذهب وال فضة، وفراشان من مشاقة الكتان 
حشو أحدمها ليف، ومتكات من اجللود حمشوة بنبات األرض، ونطع من جلد ال من 
طنافس ايران، وسرت من صوف، ورحى لتطحن هبا سيدة النساء لقوهتا وقوت عل وقد 
وقربة  فيه،  عجنت  وربام  الثياب  فيه  لتغسل  نحاس  وإناء  الطحن،  عىل  عل  يساعدها 
صغرية وأخرى كبرية لتستقي هبا، وقربة صغرية عتيقة لتربيد املاء، ووعاء مصنوع من 
ورق النخل مزفت تغسل به يدهيا ويدي ابن عمها، وقدح من خشب ال من الصيني، 
وجرة لكنها خرضاء واخلرضاء أجود من سواها ولذلك اختريت جلهاز العرس، وكيزان 
الفخار، ومل يكن يف جهازها أساور وال أقراط من ذهب وال فضة، وال عقود من  من 
جواهر أو لؤلؤ، بل تزينت بحل مستعار، وأن يكون جتهيز عل بيته املعد لعرسه بفرش 
خشنًا،  يكون  أن  يناسب  فال  للعرس  معد  ألنَّه  طبعًا  خشن  ال  لني  لكنه  داره،  يف  رمل 
ونصب خشبة من حائط إىل حائط لتعليق الثياب، فهي ثياب العرس ال يوافق أن ُتوضع 

)1( ملحقات إحقاق احلق 5): 447، عن آل بيت الرسول صىّل اهلل عليه وآله.
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عىل األرض، وبسط جلد كبش وخمدة ليف وقربة ومنخل لتنخل به الزهراء الدقيق الذي 
تطحنه ومنشفة وقدح، ويمكن أنَّ هذه كلها كانت عنده وهي أثاث بيته ومل يشرت منها 
باع  السالم قد  الزهراء وهو عليه  التي كانت يف جهاز  بالقربة  شيئًا، ولذلك مل يكتف 
درعه ألداء املهر، فلم يكن عنده يشء من املال لرشاء يشء. ما رّض عليًا وفاطمة وال 
سيدة  وهي  األوصياء  سيد  وهو  ذكرناه  ما  عرسهام  جهاز  يكون  أن  عّزمها  من  أنقص 

النساء ابنة سيد األنبياء()1(.

وقالت األمرية قدرية أفندي: )... مجلة ما بعثه الرسول صىّل اهلل عليه وآله مع ابنته 
سيدة النساء عليها الّسالم:

1. ثوبان من الصوف.

). خيلة.

3. سواران من الفضة.

4. طافية.

5. قدر.

6. رحى.

7. وعاءان صغريان للامء.

8. وعاء صغري للامء.

9. كوز.

)1( أعيان الشيعة للعامل 1: 377.
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10. حشيتان: إحدامها من ليف النخل واألخرى من قطع اجللد.

11. أربع وسادات: اثنتان منها حمشّوتان صوفًا واألُخريان ليفًا.

السنة  يف  األنبياء،  فخر  كريمة  النساء،  سيدة  جهاز  هاهو  أفندي:  األمرية  قالت  ثم 
ة اإلسالمية()1(. الثانية من اهلجرة، فام أبلغه درسًا يف االقتصاد لأُلمَّ

مرا�سم عقد الزهراء يف ال�سماء

أمري  نور  جليَلني:  عظيَمني  نوَرين  باقرتان  واألمجل  األروع  احتفاهلا  للسامء  كان 
اآلمر  كان  السالم.  عليها  فاطمة  العاملني  نساء  سّيدة  ونور  السالم  عليه  عل  املؤمنني 
بإجراء االحتفال مِلُك الساموات واألرضني، والذي ألقى خطبة القران املبارك خطيب 
أّما  املالئكة راحيل. تزّينت اجِلنان بأمر رهّبا بمفارشها ونضودها وأهنارها وأشجارها، 
العطر والطيب فقد تكّفلت به ريح اجلنة التي يقال هلا املثرية. ولقد احتفلت احلور العني 
فقرأن سورة طه ويس، ثّم جاءت سحابة بيضاء مؤمترة بأمر رهّبا فمطرت عىل أهل اجلنة 
من لؤلؤها وزبرجدها وياقوهتا. فام أشّد بركة هذا االحتفال الذي وهب لكّل حمّب ألهل 

البيت عليهم السالم صكًا نثرته شجرُة طوبى فيه فكاكه من النار! 

)عليهام  بن عل  احلسني  إىل  يرفعه  اهلمداين  احلافظ  العال  أيب  اخلوارزمي عن  أخرج 
السالم( قال: »بينا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يف بيت أمِّ سلمة إذ هبط عليه َمَلك له 
عرشون رأسًا، يف كل رأس ألف لسان، يسّبح اهلل ويقّدسه بلغة ال تشبه األُخرى، وراحته 
أوسع من سبع ساموات وسبع أرضني، فحسب النبي صىل اهلل عليه وآله أنَّه جربئيل فقال: 

)1( شــهريات النســاء يف العــامل اإلســالمي 16:)؛ نقــاًل عــن )املوســوعة الكــربى عــن فاطمــة الزهــراء ســالم اهلل 
ــا، 4: 89)(. عليه
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يا جربئيل مل تأتني يف مثل هذه الصورة قط قال: ما أنا جربئيل، أنا رصصائيل، بعثني اهلل 
إليك لتزّوج النور من النور، فقال النبي صىل اهلل عليه وآله: َمن مِمّن؟ قال: ابنتك فاطمة 
بشهادة جربئيل  فاطمة من عيل  وآله  اهلل عليه  النبي صىل  فزّوج  أيب طالب،  بن  من عيل 
النبي صىل اهلل عليه وآله فإذا بني كتفي رصصائيل:  وميكائيل ورصصائيل. قال: فنظر 
)ال إله إالَّ اهلل، حممد رسول اهلل، عيل بن أيب طالب ُمقيم احلّجة(، فقال النبي صىل اهلل عليه 
وآله: يا رصصائيل منذ كم هذا ُكتب بني كتفيك؟ قال: من قبل أن خيلق اهلل الدنيا باثني 

عرش ألف سنة«)1(.

وأخـرج اخلوارزمـي عن بـالل بن محامة قـال: طلع علينا رسـول اهلل صـىل اهلل عليه 
وآلـه ذات يـوم ووجهـه مرشق كـدارة القمـر، فقام إليـه عبـد الرمحن بن عـوف فقال: 
يـا رسـول اهلل مـا هـذا النور؟ قـال: »بشـارة أتتني مـن ريب يف أخـي وابن عمـي وابنتي، 
وأنَّ اهلل زّوج عليـًا مـن فاطمـة، وأمـر رضوان خـازن اجلنان فهّز شـجرة طوبى فحملت 
رقاعـًا - يعنـي صـكاكًا - بعـدد حمبـي أهـل بيتـي، وأنشـأ مـن حتتهـا مالئكـة مـن نور 
ودفـع إىل كل ملـك صـكًا، فإذا اسـتوت القيامـة بأهلها نـادت املالئكـة يف اخلالئق، فال 
يبقـى حمـب ألهل البيـت إالَّ دفعـت إليه صـكًا فيه فكاكـه من النـار، بأخـي وابن عمي 

تي من النـار«))(.  وابنتـي فـكاك رقـاب رجال ونسـاء مـن أمَّ

روى الطربي بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده، 
عن عل بن أيب طالب عليهم السالم أنَّه قال: »مهمت بتزويج فاطمة حينًا ومل أجرس عىل 
أن أذكره لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وكان ذلك خيتلج يف صدري لياًل ونارًا، حتى 

)1( املناقب للخوارزمي: ص340 /ح360؛ بحار األنوار العالمة املجليس 34: 3)1.
))( املناقب للخوارزمي: ص341 /ح361؛ بحار األنوار 34: 4)1.
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دخلت يومًا عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فقال: يا عيل، فقلت: لبيك يا رسول اهلل 
فقال: هل لك يف التزويج؟ فقلت: اهلل ورسوله أعلم، فظننت أنَّه يريد أن يزّوجني ببعض 
نساء قريش وقلبي خائف من فوت فاطمة، ففارقته عىل هذا، فواهلل ما شعرت حتى أتان 
رسول رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فقال: أجب يا عيل وأرسع! قال: فأرسعت امليض 
إليه فلام دخلت نظرت إليه، فلاّم رأيته ما رأيته أشد فرحًا من ذلك اليوم وهو يف حجرة أمِّ 
سلمة، فلام أبرص يب هتلل وتبّسم حتى نظرت إىل بياض أسنانه هلا بريق قال: هلّم يا عيل 
فإنَّ اهلل قد كفان ما أمّهني فيك من أمر تزوجيك، فقلت: وكيف ذلك يا رسول اهلل؟ قال: 
أتان جربئيل ومعه من قرنفل اجلنة وسنبلها قطعتان فناولنيها، فأخذته فشممته فسطع 
منها راحية املسك، ثم أخذها مني، فقلت: يا جربئيل ما سبيلها؟ فقال: إنَّ اهلل أمر سّكان 
اجلنة  بمفارشها ونضودها وأنارها وأشجارها، وأمر ريح  اجلنان كلها  يزّينوا  أن  اجلنة 
فيها  يقرؤا  عينها  وأمر حور  والطيب،  العطر  بأنواع  اجلنة  فهّبت يف  املنرية  هلا  يقال  التي 
سورة طه ويس فرفعوا أصواهتن هبا، ثم نادى مناد: أال إنَّ اليوم يوم وليمة فاطمة بنت 
حممد وعيل بن أيب طالب رىًض مني هبام، ثم بعث اهلل تعاىل سحابة بيضاء فمطرت عىل 
أهل اجلنة من لؤلؤها وزبرجدها وياقوهتا، وأمر خّدام اجلنة أن يلقطوها، وأمر ملكًا من 
نادى  السامء بمثلها، ثم  له: راحيل، فخطب راحيل بخطبة مل يسمع أهل  يقال  املالئكة 
مناٍد: مالئكتي وسكان جنّتي باركوا عىل نكاح فاطمة بنت حممد وعيل بن أيب طالب فإنِّ 
زّوجت أحب النساء إيّل من أحب الرجال إيّل بعد حممد. ثم قال: يا عيل أبرِش أبرش فإنِّ 
قد زّوجتك بابنتي فاطمة عىل ما زّوجك الرمحن من فوق عرشه، فقد رضيُت هلا ولك ما 
ريض اهلل لكام، فدونك أهلك وكفى - يا عيل - برضاي رضًا فيك، فقال: يا رسول اهلل أَو 
بلغ من شأن أن ُأذكر يف أهل اجلنة وزّوجني اهلل يف مالئكته؟ فقال: يا عيل إنَّ اهلل إذا أحب 
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عبدًا أكرمه بام ال عنٌي رأْت وال أذن سمعْت وال خطر عىل قلب برش، فقال عيل: يا رّب 
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عيّل، فقال النبي صىل اهلل عليه وآله:آمني آمني. 

وقال عيل: ملا أتيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله خاطبًا ابنته فاطمة قال: وما عندك 
ُتنقدن؟ قلت له: ليس عندي إال بعريي وفريس ودرعي؛ قال: أما فرسك فال بّد لك منه 
تقاتل عليه، وأما بعريك فحامل أهلك، وأما درعك فقد زّوجك اهلل هبا. قال عيل فخرجت 
من عنده والدرع عىل عاتقي األيرس، فدعيت إىل سوق الليل فبعتها بأربعامئة درهم سود 
هجرية، ثم أتيت هبا إىل النبي صىل اهلل عليه وآله فصببتها بني يديه، فواهللِ ماسألني عن 
عددها، وكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله سوّي الكف، فدعا بالالً ومأل قبضته فقال: 
يا بالل ابتع هبا طيبًا البنتي فاطمة! ثم دعا أمَّ سلمة فقال: يا أمَّ سلمة ابتاعي البنتي فراشًا 
من حليس مرص واحشيه ليفًا، واختذي هلا مدرعة وعباية قطوانية، وال تتخذي هلا أكثر 
من ذلك فيكونا من املرسفني. وصربت أيامًا ما أذكر لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله شيئًا 
من أمر ابنته، حتى دخلت عىل أمِّ سلمة فقالت يل: يا عيل مل ال تقول لرسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله يدخلك عىل أهلك؟ قال: قلت: أستحي منه أن أذكر له شيئًا من هذا، فقالت 
أمُّ سلمة: أدخل عليه فإنَّه سيعلم ما يف نفسك. قال عيل: فدخلت عليه ثم خرجت ثم 
دخلت ثم خرجت، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: أحسبك أنَّك تشتهي الدخول 
ي يا رسول اهلل فقال صىل اهلل عليه وآله: غدًا  عىل أهلك؟ قال، قلت: نعم فداك أيب وُأمِّ

إن شاء اهلل تعاىل«)1(.

وأخرج ابن شهر آشوب قال: وقد جاء يف بعض الكتب أنَّه خطب راحيل يف البيت 
األولني،  أّولية  قبل  األول  هلل  احلمد  فقال:  السبع،  الساموات  أهل  من  مجع  يف  املعمور 

)1( دالئل اإلمامة: ص86؛ بحار األنوار العالمة املجليس 101: 87.
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الباقي بعد فناء العاملني، نحمده إذ جعلنا مالئكة روحانيني، وبربوبيته ُمذعنني، وله عىل 
ما أنعم علينا شاكرين: حجبنا من الذنوب، وسرتنا من العيوب، أسكننا يف الساموات، 
وقّربنا إىل الرسادقات، وحجب عنا النهم للشهوات، وجعل هنمتنا وشهوتنا يف تقديسه 
املرشكني،  من  األرض  أهل  إحلاد  عن  جّل  نعمته،  الواهب  رمحته،  الباسط  وتسبيحه. 
وتعاىل بعظمته عن إفك امللحدين - ثم قال بعد كالم - اختار امللك اجلبار صفوة كرمه، 
وعبد عظمته ألََمته سيدة النساء، بنت خري النبيني، وسيد املرسلني وإمام املتقني، فوصل 
الوصول  إىل كلمته، عل  املبادر  املصّدق دعوته،  أهله وصاحبه،  بحبل رجل من  حبله 

بفاطمة البتول ابنة الرسول)1(.

عليه  اهلل  صىل  النبي  عن  طويل  خرب  )يف  أيمن  أمِّ  إىل  بإسناده  الرزاق  عبد  وروى 
»وعقد جربئيل وميكائيل يف السامء نكاح عيل وفاطمة، فكان جربئيل  وآله، جاء فيه(: 
املتكلم عن عيل وميكائيل الراد عني. ويف حديث خباب بن األرت أنَّ اهلل تعاىل أوحى 
إىل جربئيل: زّوج النور من النور، وكان الويل اهلل، واخلطيب جربئيل، واملنادي ميكائيل، 
والداعي إرسافيل، والناثر عزرائيل، والشهود مالئكة الساموات واألرضني؛ ثم أوحى 
الدّر األبيض والياقوت األمحر والزبرجد  فنثرت  انثري ما عليك!  أن  إىل شجرة طوبى 

األخرض واللؤلؤ الرطب، فبادرن احلور العني يلتقطن وهيدين بعضهن إىل بعض«))(.

أبيه، عن جده عليهم السالم قال:  الشيخ الصدوق عن جعفر بن حممد، عن  روى 
»لقد مهمت بالتزويج فلم أجرتىء أن أذكر ذلك  قال عل بن أيب طالب عليه السالم: 
لرسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(، وإنَّ ذلك اختلج يف صدري ليىل وناري حتى دخلت 

)1( مناقب آل أيب طالب 3: 5)1؛ بحار األنوار العالمة املجليس 34: 110.
))( بحار األنوار العالمة املجليس 34: 109 - 110.
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قال:  اهلل.  يا رسول  لبيك  يا عيل! قلت:  فقال يل:  وآله(  اهلل عليه  اهلل )صىل  عىل رسول 
هل لك يف التزويج؟ قلت: رسول اهلل أعلم - وظننت أنَّه يريد أن يزّوجني بعض نساء 
قريش وإنِّ خلائف عىل فوت فاطمة - فام شعرت بيشء إذ دعان رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وآله(، فأتيته يف بيت أمِّ سلمة فلام نظر إيّل هتلل وجهه وتبسم حتى نظرت إىل بياض 
تبارك وتعاىل قد كفان ما كان مهني من أمر  فإنَّ اهلل  يا عيل أبرش  أسنانه يربق فقال يل: 
ومعه  السالم  عليه  جربئيل  أتان  قال:  اهلل؟  رسول  يا  ذاك  كان  وكيف  قلت:  تزوجيك. 
من سنبل اجلنة وقرنفلها فناولنيهام فأخذهتام فشممتهام وقلت: يا جربئيل ما سبب هذا 
فيها  ومن  املالئكة  من  اجلنان  سكان  أمر  وتعاىل  تبارك  اهلل  إنَّ  فقال:  والقرنفل؟  السنبل 
أن يزينوا اجلنان كلها بمغارسها وأنارها وثامرها وأشجارها وقصورها، وأمر رياحها 
فهبت بأنواع العطر والطيب، وأمر حور عينها بالقراءة فيها طه وطس ومحعسق، ثم أمر 

اهلل عز وجل مناديًا فنادى:

أال يا مالئكتي وسكان جنتي اشهدوا أنِّ قد زّوجت فاطمة بنت حممد )صىل اهلل عليه 
وآله( من عيل بن أيب طالب رىض مني بعضهام لبعض، ثم أمر اهلل تبارك وتعاىل ملكًا من 
مالئكة اجلنة يقال له: راحيل وليس يف املالئكة أبلغ منه فخطب بخطبة مل خيطب بمثلها 
أهل السامء وال أهل األرض، ثم مناديًا فنادى: أال يا مالئكتي وسكان جنتي باركوا عىل 
عيل بن أيب طالب عليه السالم حبيب حممد )صىل اهلل عليه وآله( وفاطمة بنت حممد )صىل 
اهلل عليه وآله(، فإنِّ قد باركت عليهام فقال راحيل: يا رب وما بركتك عليهام أكثر مما 
رأينا هلام يف جنانك ودارك؟ فقال اهلل عز وجل: يا راحيل إنَّ من بركتي عليهام أنِّ أمجعهام 
عىل حمبتي وَأجعلهام حجتي عىل خلقي. وعزيت وجاليل ألخلقّن منهام خلقًا، وألنشأن 
منهام ذرية أجعلهم خزان يف أريض، ومعادن حلكمي، هبم أحتج عىل خلقي بعد النبيني 
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واملرسلني. فأبرش يا عيل فإنِّ قد زّوجتك ابنتي فاطمة عىل ما زّوجك الرمحن وقد رضيت 
هلا بام ريض اهلل هلا، فدونك أهلك فإنَّك أحق هبا مني، ولقد َأخربن جربيل عليه السالم 
أنَّ اجلنة وأهلها مشتاقون إليكام، ولوال َأنَّ اهلل تبارك وتعاىل أراد أن يتخذ منكام ما يتخذ 
به عىل اخللق حجة ألجاب فيكام اجلنة وأهلها؛ فنعم األخ أنت ونعم اخلتن أنت، ونعم 
الصاحب أنت، وكفاك برضاء اهلل رضا. فقال عيل عليه السالم: رب أوزعني أن أشكر 

نعمتك التي أنعمت عيّل، فقال رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله(: آمني«.)1(

نور الزهراء ُي�سيء الفردو�ض

البرش عليه السالم حني نظر إىل عّل وفاطمة عليهام السالم يرتعان  أبو  آدُم  تعّجب 
يف اجلنّة، ومل يُدر يف ُخلده َأنَّ اهلل تعاىل خلق خلقًا غريه وغري حّواء، فتبخرت وزوجه يف 
فاطمة وعليًا ومعهام احلسنان عليهم  اهللُ  فأراه  تعاىل مل خيلق غريمها،  َأنَّ اهلل  اجلنّة وظنّا 
السالم، تيضء أنواُرهم اجلنّة. ثّم عىص آدم رّبه فأهلمه اهلل أن يتوّسل إليه بأسامئهم ليغفر 
ى َآدَمُ مِنْ رَبِّهِ َكلِمَاتٍ َفَتابَ عََليْهِ﴾))(، حيث روي يف  له، وذلك يف قوله تعاىل ﴿َفَتَلقَّ

الكايف َأنَّه سأله بحق حممد وعل واحلسن واحلسني وفاطمة )صىل اهلل عليهم()3(.

أخرج اخلطيب الكجوري عن كتاب )نزهة املجالس ومنتخب النّفايس( للّشيخ عبد 
الّرمحن الّصفوري الشافعي:

يا اهلل،  إليه فدهشا من مجاهلام، فقاال: سبحانك  أّن آدم نظر إىل حّواء ونظرت  روي 
أخلقَت خلقًا أفضل منّا؟ فأوحى اهلل إىل جربئيل أن ُخذ آدم وحّواء إىل الفردوس األعىل 

)1( عيون أخبار الرضا 1: )0) /ح1؛ أمايل الصدوق: ص653 /ح1/890.
))( سورة البقرة: اآلية 37.

)3( الكايف 8: 305 / ح)47.
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عرش  فيه  أمحر،  ياقوت  من  قرصًا  جربئيل  فأرامها  هلام،  قصوره  من  قرص  باب  وافتح 
أضاء  قد  مثلها،  آدم وحّواء  يَر  مل  جارية  وعليه  األبيض،  الدّر  من  قوائمه  الّذهب،  من 
مرّصع  تاج  رأسها  الفردوس، وعىل  نورها  أضاء  بل  القرص،  ذلك  نور حسنها وهبائها 
بجواهر. فقال آدم: َمن هذه اجلارية؟ فقال جربئيل: هذه فاطمة الزهراء بنت حمّمد بن 
عبد اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم(. قال: وَمن زوجها؟ فجاء النّداء: افتح القرص اآلخر 
من الياقوت، ففتحه فكان فيه قّبة من كافور وعرش من الذهب، عليه فتى يفوق ُحسن 
وجهه حسن يوسف الصّديق. قال: هذا زوجها عّل بن أيب طالب عليه السالم. فسأل 
آدم عليه السالم: أله ولد؟ فُأوحي إىل جربئيل: افتح له قرص اللؤلؤ، ففتحه فإذا فيه قّبة 
من زبرجد وعرش من عنرب أشهب، وعليه غالمان مها اإلمام احلسن واإلمام احلسني 

)عليهام السالم(، فندم آدم عىل كالمه.)1(

العسكرّي  احلسن  اإلمام  رفعه عن  اآلل البن خالويه،  كتاب  املجليس عن  وأخرج 
آدم  تعاىل  اهلل  »مّلا خلق  وآله(:  اهلل عليه  النبّي )صىل  الكرام، عن  آبائه  السالم عن  عليه 
وحّواء تبخرتا يف اجلنّة، فقال آدم عليه السالم حلواء: ما خلق اهلل خلقًا هو أحسن منّا، 
فأوحى اهلل - عّز وجّل - إىل جربئيل أن ائتني بعبديت التي يف جنّة الفردوس األعىل، فلاّم 
دخال الفردوس نظرا إىل جارية عىل درنوك من درانيك اجلنّة، عىل رأسها تاج من نور، 
السالم:  آدم عليه  قال  اجلنان من حسن وجهها،  نور قد أرشقت  ُأذنيها قرطان من  ويف 
حبيبي جربئيل، من هذه اجلارية التي قد أرشقت اجلنان من حسن وجهها؟ فقال: هذه 
فاطمة بنت حمّمد )صىل اهلل عليه وآله( نبّي من ُولدك يكون يف آخر الزمان قال: من هذا 
التاج الذي عىل رأسها؟ قال: بعلها عيّل بن أيب طالب. قال: من القرطان اللذان يف ُأذنيها؟ 

)1( اخلصائص الفاطمية 1: 590.
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قال: ولداها احلسن واحلسني. قال آدم عليه السالم: حبيبي جربئيل! أُخلقوا قبيل؟ قال: 
هم موجودون يف غامض علم اهلل عّز وجّل قبل أن خُتلق بأربعة آالف سنة«.)1(

مرا�سم زفاف الزهراء عليها ال�سالم

كانت مراسم زفاف الزهراء عليها السالم بسيطة خالية من التكّلف واإلرساف، فقد 
ُأجلست سّيدة النساء عليها السالم عىل بغلة رسول اهلل الشهباء بعد أن ُغّطيت بقطيفة، 
وكان سلامن يقود البغلة ورسول اهلل يسوقها وهو يكرّب ومعه املالئكة. مل يأنف رسوُل 
اهلل صىل اهلل عليه وآله أن ُيشارك يف مراسم زفاف ابنته احلبيبة كام يفعل البعض يف زماننا 
حني يتوارون من القوم خشية أن يراهم أحد، فلقد أعّز اهللُ احلالَل وأمر بإظهاره. وكان 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه ومعه محزة وعقيل وجعفر وأهل البيت يمشون خلف الزهراء 
عليها السالم مشهرين سيوفهم، وكانت بنات عبد املطلب ونساء املهاجرين واألنصار 
يرجتزن باألشعار. ثم إِنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وضع يد ابنته يف يد زوجها وأمرمها 
أن ينطلقا إىل بيتهام وأن ال يدثا شيئًا حتى يأتيهام، وقال مقولته املشهورة )جدع احلالُل 

أنَف الغرية())(.

روى الشيخ الطوس عن أيب عبد اهلل عليه الّسالم قال: »ملا زّوج رسول اهلل صىّل اهلل 
عليه وآله عليًا فاطمة عليهام الّسالم دخل عليها وهي تبكي، فقال هلا: ما يبكيك؟ فو اهلل 
لو كان يف أهل بيتي خري منه زّوجتك، وما أنا زّوجتك ولكن اهلل زّوجك وأصدق عنك 

اخلمس ما دامت السموات واألرض«...)احلديث بطوله، وجاء فيه:(

)1( بحار األنوار 5): 5.
))( أنظر: جممع األمثال للميداين 1: 171؛ الصحيح من سرية اإلمام عل 3: 71.
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قال عل عليه الّسالم: »فأقمت بعد ذلك شهرًا ُأصيّل مع رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله 
وأرجع إىل منزيل وال أذكر شيئًا من أمر فاطمة عليها الّسالم. ثم قلن أزواج رسول اهلل 
صىّل اهلل عليه وآله: أال نطلب لك من رسول اهلل دخول فاطمة عليك؟ فقلت: افعلن.

فدخلن عليه فقالت أمُّ أيمن: يا رسول اهلل، لو أنَّ خدجية باقية لقّرت عينها بزفاف فاطمة، 
وإنَّ عليًا يريد أهله، فقّر عني فاطمة ببعلها وامجع شملها وقّر عيوننا بذلك.

فقال: فام بال عيل ال يطلب مني زوجته، فقد كنا نتوّقع ذلك منه. قال عيل عليه الّسالم: 
فقلت: احلياء يمنعني يا رسول اهلل.

فالتفت إىل النساء فقال: من ههنا؟ فقالت أمُّ سلمة: أنا أمُّ سلمة وهذه زينب وهذه 
وابن عمي يف حجري  هّيئوا البنتي  وآله:  عليه  اهلل  اهلل صىّل  فقال رسول  فالنة وفالنة. 
بيتًا. فقالت أمُّ سلمة: يف أي حجرة يا رسول اهلل؟ فقال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: 
يف حجرتك، وأمر نساءه أن يزّيّن ويصلحن من شأنا. قالت أمُّ سلمة: فسألت فاطمة 
بقارورة فسكبت  فأتت  نعم،  قالت:  لنفسك؟  اّدخرتيه  الّسالم: هل عندك طيب  عليها 
منها يف راحتي فشممت منها رائحة ما شممت مثلها قط، فقلت: ما هذا؟ فقالت: كان 
دحية الكلبي يدخل عىل رسول اهلل فيقول يل: يا فاطمة، هات الوسادة فاطرحيها لعمك. 
ثيابه يشء فيأمرن بجمعه.  الوسادة فيجلس عليها، فإذا نض سقط من بني  له  فأطرح 
فسأل عيل عليه الّسالم رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله عن ذلك فقال: هو عنرب يسقط من 

أجنحة جربئيل.

قال عيل عليه الّسالم: ثم قال يل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: يا عيل، اصنع ألهلك 
طعامًا فاضاًل. ثم قال: من عندنا اللحم واخلبز، وعليك التمر والسمن. فاشرتيت مترًا 
وسمنًا، فحرس رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله عن ذراعه وجعل يشدخ التمر يف السمن 
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حتى اختذه حيسًا وبعث إلينا كبشًا سمينًا فُذبح وُخبز لنا خبز كثري.ثم قال يل رسول اهلل 
صىّل اهلل عليه وآله: ادُع من أحببت، فأتيت املسجد وهو مشّحن بالصحابة، فاستحييت أن 
أشّخص قومًا وأدع قومًا، ثم صعدت عىل ربوة هناك وناديت: أجيبوا إىل وليمة فاطمة.

فأقبل الناس إرساالً، فاستحييت من كثرة الناس وقّلة الطعام، فعلم رسول اهلل صىّل 
الّسالم:  بالربكة. قال عيل عليه  يا عيل، إنِّ سأدعو اهلل  اهلل عليه وآله ما تداخلني فقال: 
فأكل القوم عن آخرهم طعامي، ورشبوا رشايب، ودعوا يل بالربكة، وصدروا وهم أكثر 

من أربعة آالف رجل، ومل ينقص من الطعام يشء.

ثم دعا رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله بالصحاف فُملئت ووّجه هبا إىل منازل أزواجه، 
ثم أخذ صحفة وجعل فيها طعامًا وقال: هذا لفاطمة وبعلها، حتى إذا انرصفت الشمس 
للغروب قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: يا ُأمَّ سلمة، هلّمي فاطمة. فانطلقت فأتت هبا 
وهي تسحب أذياهلا، وقد تصبت عرقًا حياًء من رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، فعثرت. 

فقال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: أقالك اهلل العثرة يف الدنيا واآلخرة.

الّسالم. ثم أخذ  الرداء عن وجهها حتى رآها عيل عليه  فلام وقفت بني يديه كشف 
يدها فوضعها يف يد عيل عليه الّسالم وقال: بارك اهلل لك يف ابنة رسول اهلل. يا عيل، نِعم 
الزوجة فاطمة؛ ويا فاطمة، نِعم البعل عيل. انطلقا إىل منزلكام وال حتدثا أمرًا حتى آتيكام.

قال عيل عليه الّسالم: فأخذت بيد فاطمة وانطلقت هبا حتى جلست يف جانب الصفة 
وجلست يف جانبها، وهي مطرقة إىل األرض حياًء مني، وأنا مطرق إىل األرض حياًء منها.

ثم جاء رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله فقال: َمن ههنا؟ فقلنا: أدخل يا رسول اهلل، مرحبًا 
بك زائرًا وداخاًل. فدخل فأجلس فاطمة عليها الّسالم من جانبه ثم قال: يا فاطمة، ايتيني 



253

م •
ال

س
 ال

يها
عل

اء 
هر

لز
ل ا

وا  
 –

ع 
راف

 ال
صل

لف
• ا

بامء. فقامت إىل قعب يف البيت فمألته ماء ثم أتته به، فأخذ جرعة فتمضمض هبا ثم جّمها 
يف القعب ثم صّب منها عىل رأسها، ثم قال: أقبيل! فلام أقبلت نضح منه بني ثدييها. ثم 
قال: أدبري، فأدبرت فنضح منه بني كتفيها؛ ثم قال: اللهم هذه ابنتي وأحب اخللق إيل، 
اللهم وهذا أخي وأحب اخللق إيّل. اللهم اجعله لك ولّيًا وبك حفّيًا، وبارك له يف أهله. 
ثم قال:يا عيل، ادخل بأهلك، بارك اهلل لك ورمحة اهلل وبركاته عليكم، إنَّه محيد جميد«)1(.

عن جابر األنصاري، قال: مّلا زّوج رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله فاطمة عليها الّسالم 
من عل عليه الّسالم أتاه أناس... )إىل أن قال:( فلاّم كانت ليلة الزفاف أتى النبي صىّل اهلل 
عليه وآله ببغلته الشهباء، وثنى عليها قطيفة وقال لفاطمة عليها الّسالم: »اركبي. وأمر 
سلامن أن يقودها والنبي صىّل اهلل عليه وآله يسوقها، فبينا هو يف بعض الطريق إذ سمع 
النبي صىّل اهلل عليه وآله وجبة، فإذا هو بجربائيل عليه الّسالم يف سبعني ألفًا، وميكائيل 
يف سبعني ألفًا، فقال النبي صىّل اهلل عليه وآله: ما أهبطكم إىل األرض؟ قالوا: جئنا نزّف 
فاطمة عليها الّسالم إىل زوجها، وكرّب ميكائيل، وكرّبت املالئكة، وكرّب حممد صىّل اهلل 

عليه وآله، فوضع التكبري عىل العرائس من تلك الليلة.

قال عيل عليه الّسالم: ثم دخل إىل منزيل فدخلت إليه ودنوت منه، فوضع كّف فاطمة 
الطيبة يف كّفي وقال: ادخال املنزل وال حتدثا أمرًا حتى آتيكام.

وآله  اهلل عليه  اهلل صىّل  أن دخل رسول  إاِلَّ  فام كان  املنزل  الّسالم: فدخلنا  قال عليه 
وبيده مصباح، فوضعه يف ناحية املنزل وقال يل: يا عيل، خذ يف ذلك القعب ماء من تلك 
عليه  اهلل  فقال صىّل  القعب  ناولني  ثم  تفالت،  فيه  فتفل  به.  أتيته  ثم  ففعلت،  الشكوة. 
فاطمة  فناوله  وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  إىل  رددته  ثم  فرشبت،  منه.  ارشب  وآله: 

)1( أمايل الطوس 1: 39 /ح 4 اجلزء الثاين.
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إليه، فأخذ  ثم رددته  عليها الّسالم وقال: ارشيب حبيبتي. فرشبت منه ثالث جرعات، 
يُِريدُ  املاء فنضحه عىل صدري وصدرها وقال صىّل اهلل عليه وآله«: ﴿إِنَّما  ما بقي من 
اهلل لِيُْذهِبَ...﴾)1( اآلية. »ثم رفع يديه وقال صىّل اهلل عليه وآله: يا رب! إنَّك مل تبعث 

نبّيًا إاِلَّ وقد جعلت له عرتة، اللهم فاجعل عرتيت اهلادية من عيل وفاطمة. ثم خرج«))(.

بإسناده عن مجيل بن دراج، عن أيب عبد اهلل الصادق عليه  الكايف  الكليني يف  روى 
الّسالم قال: »ال غرية يف احلالل بعد قول رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وسّلم: ال حتدثا 

شيئًا حتى أرجع إليكام، فلام أتامها أدخل رجليه بينهام يف الفراش«.)3(

اأ�سعار ن�ساء النبي يف زفاف الزهراء

سارت نساء النبي وبنات عبد املطلب ومعهن نساء املهاجرين واألنصار أمام الزهراء 
الشعر  عليها السالم وهّن يكرّبن ويمدن ويرجزن، وكانت إحداهّن تنشىء شيئًا من 
وكانت النسوة يرجعن أّول بيت من كل رجز ثم يكرّبن، وكانت األشعار تتمحور حول 

شكر اهلل تعاىل ومحده وتعداد بعض نِعمه وآالئه.

بنات  اهلل عليه وآله  النبي صىّل  أمر  بابويه يف خرب:  ابن  ابن شهر آشوب عن  أخرج 
عبد املطلب ونساء املهاجرين واألنصار أن يمضني يف صحبة فاطمة عليها الّسالم، وأن 

يفرحن ويرجزن ويكرّبن ويمدن، وال يقلن ما ال يريض اهلل.

قال جابر: فأركبها عىل ناقته- ويف رواية: عىل بغلته الشهباء- وأخذ سلامن زمامها، 

)1( سورة األحزاب: اآلية 33.
))( روضة املتقني 8: 186.

)3( الكايف 5: 537.
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وأهل  وجعفر  وعقيل  ومحزة  وآله  عليه  اهلل  صىّل  والنبي  حوراء،  ألف  سبعون  وحوهلا 
البيت يمشون خلفها مشهرين سيوفهم، ونساء النبي صىّل اهلل عليه وآله قّدامها يرجزن، 

فأنشأت أمُّ سلمة:

ــارايت ــ ــ جـ اهلل  بــــعــــون  حـــــاالِترِسن  كــــل  يف  ــه  ــ ــرن ــ ــك ــ واش

ــى ــُع ال رّب  ــم  ــع أن مـــا  ــرن  ــ ــ ــاتواذك ــ ــن كـــشـــف مــــكــــروٍه وآفـ ــ م

ــٍر وقـــد ــفـ ــا بـــعـــد كـ ــ ــدان ــ ــاواتفـــقـــد ه ــ ــسـ ــ الـ رّب  ــا  ــنـ ــشـ ــعـ أنـ

الـــورى نــســاء  خـــري  مـــْع  ــّات وخــــــاالتورسن  ــ ــعـ ــ ــدى بـ ــ ــفـ ــ ُتـ

الــعــى ذو  ــه  ــل ــّض ف َمـــن  بــنــَت  ــي مـــنـــه والــــرســــاالتيـــا  ــوحـ ــالـ بـ

ثم قالت معاذة أمُّ سعد بن معاذ:

ــه ــي ــا ف ــ وأذكــــــــــــر اخلــــــــري وأبـــــديـــــهأقــــــــول قــــــــوالً فـــيـــه مـ

آدم بـــــنـــــي  خــــــــري  ــهحمـــــمـــــد  ــي ت وال  ــر  ــ كـ ــن  ــ مـ فـــيـــه  ــا  ــ مـ

ــا ُرشــــدنــــا ــ ــن ــ ــّرف ــ فــــــــــاهلل بـــــــاخلـــــــري جيـــــازيـــــهبـــفـــضـــلـــه ع

فــيــهونـــحـــن مـــع بــنــت نــبــي اهلـــدى مـــكـــنـــت  قــــد  رشف  ذي 

أصـــلـــهـــا شــــاخمــــة  ذروة  يـــدانـــيـــهيف  ــًا  ــ ــئ ــ ــي ــ ش أرى  فـــــا 

وكانت النسوة يرجعن أّول بيت من كل رجز ثم يكرّبن. ودخلن الدار، ثم أنفذ رسول 
اهلل صىّل اهلل عليه وآله إىل عل عليه الّسالم ودعاه إىل املسجد، ثم دعا فاطمة عليها الّسالم 

فأخذ يدهيا ووضعهام يف يده وقال صىّل اهلل عليه وآله: بارك اهلل يف ابنة رسول اهلل)1(.

)1( مناقب آل أيب طالب 3: 130؛ بحار األنوار 43: 115 /ح 4)، عن املناقب، نقاًل عن مولد فاطمة عليها الّسالم.
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املالئكة تزف الزهراء اإىل بيت اأمري املوؤمنني عليهما ال�سالم

كان  فقد  األَوىل،  اللحظات  منذ  السالم  عليها  الزهراء  زواج  يف  املالئكة  شاركت 
راحيل خطيب املالئكة هو الذي أنشأ خطبة العقد يف السامء الرابعة، وشهدت املالئكة 
عىل ذلك العقد وانتهبوا من نثار شجرة طوبى فهم يتهادونه بينهم إىل يوم القيامة. أما 
يف األرض فقد شاركت املالئكة يف زفاف الزهراء عليها السالم وساروا خلفها، وستأيت 
عليها  الزهراء  زفاف  يف  املالئكة  مشاركة  يف  الالحقة،  العناوين  خالل  أحاديث  عدة 

السالم إىل بيت أمري املؤمنني عليه السالم. 

كشف الغمة: ومن املناقب عن ابن عباس قال: ملا أن كانت ليلة زّفت فاطمة إىل عل 
بن أيب طالب كان النبي صىل اهلل عليه وآله قدامها، وجربئيل عن يمينها وميكائيل عن 

يسارها، وسبعون ألف ملك من ورائها يسّبحون اهلل ويقّدسونه حتى طلع الفجر)1(.

�سّنة التكبري يف زفاف العرو�ض

كرّب جربيل األمني وكرّبت املالئكة يف زفاف الزهراء عليها السالم فرحًا وابتهاجًا، 
وكرّب خاتم الرسل صىل اهلل عليه وآله فرحًا بزفاف سّيدة النساء إىل خري الربّية بعد رسول 
اهلل، فوضع التكبري عىل العرائس من تلك الليلة وأضحى سنّة. فام مقدار التزامنا هبذه 
البهجة  ذات  السنّة  هذه  عن  شباُبنا  يستعيض  أن  املؤسف  من  أليس  اجلميلة؟!  السنّة 
الروحّية التي ُتريض اهلل ورسوله بالرقص والغناء والصخب؟! أليس من املؤمل أن تصبح 
جمالس الزواج أماكن ُترتكب فيها املعايص وُتقرتف فيها الذنوب؟ هل نتوّقع من أمثال 
هذه الزجيات أن ُيبارك اهللُ فيها فُتثمر وتنجح وتدوم؟! عىل َمن يزرع احلنظل أن ال ينتظر 

)1( كشف الغمة 1: )36.
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أن يقطف سوى احلنظل! أّما من يزرع النبات املبارك املثمر، فليبرش بقطاف الثمر اجلنّّي!

عن جابر األنصاري، قال: ملا زّوج رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله فاطمة عليها السالم 
من عل عليه الّسالم أتاه أناس من قريش فقالوا: إنَّك زّوجت عليًا بمهر خسيس. فقال: 
»ما أنا زّوجت عليًا ولكن اهلل زّوجه ليلة ُأرسي يب عند سدرة املنتهى، أوحى اهلل عز وجل 
يتهادينه ويتفاخرن  العني، فهن  الدر واجلواهر عىل احلور  فنثرت  انثري،  السدرة أن  إىل 
ويقلن: هذا من نثار فاطمة بنت حممد«. فلام كانت ليلة الزفاف أتى النبي صىّل اهلل عليه 
وآله ببغلته الشهباء، وثنى عليها قطيفة وقال لفاطمة عليها الّسالم: اركبي وأمر سلامن 
أن يقودها والنبي صىّل اهلل عليه وآله يسوقها. فبينا هم يف بعض الطريق إذ سمع النبي 
صىّل اهلل عليه وآله وجبة فإذا هو بجربئيل يف سبعني ألفًا من املالئكة وميكائيل يف سبعني 
ألفًا، فقال النبي صىّل اهلل عليه وآله: »ما أهبطكم إىل األرض؟ قالوا: جئنا نزّف فاطمة إىل 
زوجها، وكرّب جربئيل وكرّب ميكائيل، وكربت املالئكة وحممد صىّل اهلل عليه وآله. فوضع 

التكبري عىل العرائس من تلك الليلة«)1(.

التلعكربي، قال: حدثنا أيب، قال:  وحدثني أبو احلسني حممد بن هارون بن موسى 
حدثنا أمحد بن عل بن مهدي، قال: حدثنا أيب، قال: حدثنا عل بن موسى الرضا، عن 
اهلل  عبد  بن  جابر  »حدثني  قال:  السالم،  عليهم  الباقر  أبيه  عن  جعفر،  جده  عن  أبيه، 
األنصاري، قال: ملا كانت الليلة التي أهدى فيها رسول اهلل فاطمة إىل عيل عليهم السالم، 
دعا بعيل فأجلسه عن يمينه، ودعا هبا عليها السالم فأجلسها عن شامله، ثم مجع رأسيهام، 
ثم قام، وقاما وهو بينهام، يريد منزل عيل عليه السالم، فكرب جربئيل يف املالئكة، فسمع 

)1( مكارم األخالق: ص 08)؛ وسائل الشيعة )ط. اإلسالمية( - احلر العامل 14: )6 - 63.
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النبي التكبري، فكرب وكرب املسلمون، وهو أول تكبري كان يف زفاف، فصارت سنّة«)1(.

يف رشح األخبار عن رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، قال: مّلا زّفت فاطمة عليها الّسالم 
إىل عل عليه الّسالم كرّب رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، وكان بالل بني يديه فكرّب، فقال 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »مل كرّبَت يا بالل«؟ فقال: يا رسول اهلل! كرّبَت فكرّبُت. 

فقال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »ما كرّبُت أنا حتى كرّب جربائيل«))(.

خطبة التزويج

من املستحب أن خيطب الرجل خطبة التزويج، وبناًء عىل ذلك فقد طلب رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله من أمري املؤمنني عليه السالم أن خيطب، فقام أمري املؤمنني وخطب 
ذكر  معنّي  صداق  عىل  فاطمة  ابنته  زّوجه  اهلل  رسول  أنَّ  فيها  ذكر  موجزة  بليغة  خطبة 
مقداره، ثم ذكر بأنَّه قد ريض هبذا التزويج، ثم طلب من احلارضين أن يسألوا رسول اهلل 
ويشهدوا عىل أمر الزواج، فسألوا رسول اهلل فصّدق رسوُل اهلل كالم أمري املؤمنني. ومن 
اجلدير بالذكر أنَّ اخلطبة ال جتب يف الزواج، وقد سئل الصادق عليه السالم عن التزويج 
بغري خطبة، فقال: »أو ليس عاّمة ما يتزّوج فتياتنا ونحن نتعّرق الطعام عىل اخلوان نقول: 

يا فالن، زّوج فالنًا فالنة، فيقول: قد فعلت«.)3(

عن جعفر بن حممد عليه الّسالم، عن أبيه عليه الّسالم، عن جده عليه الّسالم، عن 
جابر قال: ملا أراد رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله أن يزّوج فاطمة عليها الّسالم عليًا عليه 
الّسالم قال له: »اخرج يا أبا احلسن إىل املسجد فإنِّ خارٌج يف أثرك ومزّوجك بحرضة 

)1( دالئل اإلمامة حممد بن جرير الطربي )الشيعي( - ص )10؛ دالئل املعجزات حلسني بن عبد الوهاب: ص51.
))( رشح األخبار يف فضائل األئمة األطهار عليهم الّسالم 3: 65 /ح 989.

)3( هداية األمة للحر العامل 7: )11.



259

م •
ال

س
 ال

يها
عل

اء 
هر

لز
ل ا

وا  
 –

ع 
راف

 ال
صل

لف
• ا

الناس وذاكٌر من فضلك ما تقّر به عينك«.

قال عل عليه السالم: »فخرجت من عند رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وأنا ال أعقل 
فرحًا ورسورًا. فاستقبلني أبو بكر وعمر؛ قاال: ما وراك يا أبا احلسن؟ فقلت: يزّوجني 
ليذكر  أثري  أنَّ اهلل قد زّوجنيها، وهذا رسول اهلل خارج يف  رسول اهلل فاطمة وأخربن 

بحرضة الناس، ففرحا ورّسا ودخال معي املسجد«.

قال عل عليه الّسالم: »فو اهلل ما توّسطناه حتى حلق بنا رسول اهلل، وإنَّ وجهه يتهّلل 
أين  قال:  ثم  اهلل!  يا رسول  لبيك وسعديك  فأجاب:  أين بالل؟  فقال:  فرحًا ورسورًا. 
املقداد؟ فأجاب: لبيك يا رسول اهلل. ثم قال: أين سلامن؟ فأجاب: لبيك يا رسول اهلل. ثم 
قال: أين أبوذر؟ فأجاب: لبيك يا رسول اهلل. فلام مّثلوا بني يديه قال: انطلقوا بأمجعكم 
فقوموا يف جنبات املدينة وأمجعوا املهاجرين واألنصار واملسلمني. فانطلقوا ألمر رسول 

اهلل صىّل اهلل عليه وآله.

حشد  فلام  منربه.  من  درجة  أعىل  عىل  فجلس  وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  وأقبل 
فقال: احلمد هلل  اهلل وأثنى عليه  اهلل عليه وآله فحمد  قام رسول اهلل صىّل  بأهله  املسجد 
الذي رفع السامء فبناها، وبسط األرض فدحاها، وأثبتها باجلبال فأرسيها، أخرج منها 
ماءها ومرعيها، الذي تعاظم عن صفات الواصفني، وجتّلل عن حتبري لغات الناطقني، 
وجعل اجلنة ثواب املتقني، والنار عقاب الظاملني، وجعلني نقمة للكافرين، ورمحة ورأفة 

عىل املؤمنني.

عباد اهلل، إنَّكم يف دار أمل، ووعد وأجل، وصحة وعلل، دار زوال وتقلب أحوال، 
الفضل  وأنفق  عمله،  يف  وجّد  أمله،  من  قرص  امرءًا  اهلل  فرحم  لالرحتال.  سببًا  جعلت 
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له  األموات، وختشع  فيه  يوم حيرش  فاقته  ليوم  قّدم  قوته.  الفضل من  ماله، وأمسك  من 
يوم  بسكارى،  هم  وما  سكارى  الناس  وترى  هات،  واألمَّ األوالد  وتذكر  األصوات، 
ما عملت  نفس  يوم جتد كّل  املبني.  احلق  اهلل هو  أنَّ  دينهم احلق، ويعلمون  اهلل  يوّفيهم 
َأنَّ بينها وبينه أمدًا بعيدًا، من يعمل مثقال  من خري حمرضًا وما عملت من سوء توّد لو 
ذرة خريًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة رشًا يره، ليوم تبطل فيه األنساب، وتقطع األسباب، 
ويشتد فيه عىل املجرمني احلساب، ويدفعون إىل العذاب. فمن ُزحزح عن النار وأدخل 

اجلنة فقد فاز وما احلياة الدنيا إالَّ متاع الغرور.

ــون  ــه، العامل ــون بكتاب ــه، الناطق ــج اهلل يف أرض ــاء حج ــامَّ األنبي ــاس، إن ــا الن أهي
بوحيــه. إنَّ اهلل عــز وجــل أمــرن أن أزّوج كريمتــي فاطمــة بأخــي وابــن عمــي وَأوىل 
النــاس يب عــيل بــن أيب طالــب، وإنَّ اهلل قــد زّوجــه يف الســامء بشــهادة املالئكــة، وأمــرن 

أن أزّوجــه وُأشــهدكم عــىل ذلــك.

ثم جلس رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، ثم قال: قم يا عيل، فاخطب لنفسك. قال: 
يا رسول اهلل، أخطب وأنت حارض؟! قال: اخطب، فهكذا أمرن جربئيل أن آمرك أن 
ختطب لنفسك، ولوال أنَّ اخلطيب يف اجلنان داود لكنت أنت يا عيل. ثم قال النبي صىّل 
اهلل عليه وآله: أهيا الناس، اسمعوا قول نبيكم: )إنَّ اهلل بعث أربعة آالف نبي لكل نبي 

ويص، وأنا خري األنبياء ووصيي خري األوصياء(.

ثـم أمسـك رسـول اهلل صـىّل اهلل عليـه وآلـه وابتـدأ عيل عليـه الّسـالم فقـال: احلمد 
هللّ الـذي أهلـم بفواتـح علمـه الناطقـني، وأنـار بثواقب عظمتـه قلوب املتقـني وأوضح 
بدالئـل أحكامـه طـرق الفاصلني، وأنـج بابن عمـي املصطفى العاملـني، وعلت دعوته 
لرواعـي امللحديـن، واسـتظهرت كلمتـه عـىل بواطـل املبطلـني، وجعلـه خاتـم النبيني 
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وسـيد املرسـلني. فبّلـغ رسـالة ربـه، وصـدع بأمـره وبلـغ عـن اهلل آياتـه، واحلمـد هلل 
الـذي خلق العبـاد بقدرتـه وأعّزهم بدينـه وأكرمهم بنبيـه حممد، ورحم وكـّرم ورّشف 
وعّظـم. واحلمـد هلل عـىل نعامئـه وأياديه وأشـهد أن ال إله إال اهلل شـهادة تبلغـه وترضيه، 
وصـىل اهلل عـىل حممد صـالة تربحـه وحتظيه. والنـكاح مما أمـر اهلل به وأذن فيه، وجملسـنا 
هـذا ممـا قضـاه ورضيـه، وهـذا حممـد ابـن عبـد اهلل زّوجنـي ابنتـه فاطمـة عـىل صداق 
أربعامئـة درهـم ودينـار، قد رضيت بذلك فاسـألوه واشـهدوا. فقال املسـلمون: زّوجته 

يـا رسـول اهلل؟ قـال: نعم. قـال املسـلمون: بـارك اهلل هلام وعليهـام ومجع شـملهام«)1(.

قال ابن مردويه: إنَّه صىّل اهلل عليه وآله قال لعل عليه الّسالم: »تكّلم خطيبًا لنفسك.

فقال عيل عليه الّسالم: احلمد هلل الذي قرب من حامديه..- إىل أن قال:- والنكاح مما 
أمر اهلل به ويرضيه، واجتامعنا مما قّدره اهلل وأذن فيه، وهذا رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله 

زّوجني ابنته فاطمة عىل مخسامئة درهم وقد رضيت، فاسألوه واشهدوا«))(.

الزفاف لياًل

مـن السـنّة يف الزفـاف أن يكـون ليـاًل، وقـد عّلـل أهـل البيـت ذلـك بكـون الليـل 
سـكنًا وألنَّ النسـاء سـكن. ومن الطبيعي أنَّ الليل أسـرت للنسـاء اللوايت قد يشرتكن يف 
مراسـم الزفـاف، كام أنَّـه يكون عـادة يف وقت تكون األعـامل فيه معّطلة، فال يسـتدعي 

االشـرتاك فيه تأخـري األعامل.

عـن عـل بـن إبراهيم، عـن أبيه، عـن النوفل، عـن السـكوين، عن أيب عبـد اهلل عليه 

)1( بحار األنوار 100: 69) /ح 1)، عن مسند فاطمة عليها الّسالم.
))( بحار األنوار 43: )11 /ح 4)، عن املناقب.
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السـالم قـال: »زّفوا عرائسـكم ليـاًل، وأطعموا ضحـى«. ورواه الصدوق بإسـناده عن 
السـكوين مثله)1(. 

وعن احلسني بن حممد، عن معىل بن حممد، عن احلسن بن عل الوشا عن أيب احلسن 
الرضا عليه السالم قال. سمعته يقول يف التزويج قال: »من السنّة التزويج بالليل، ألنَّ 

اهلل جعل الليل سكنًا، والنساء إنامَّ هن سكن«))(.

»قال  آبائه عليهم السالم قال:  الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن  نوادر 
أو  بالقرآن، أو طلب علم،  إالَّ يف ثالث، هتّجد  رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: ال سهر 

عروس هُتدى إىل زوجها«)3(.

وروي: أّن زفاف فاطمة عليها السالم كان بالليل، وأهّنا ركبت بغلة شهباء.)4(

كشف الغمة: ومن املناقب عن ابن عباس قال: ملا أن كانت ليلة زّفت فاطمة إىل عل 
بن أيب طالب كان النبي صىل اهلل عليه وآله قدامها، وجربئيل عن يمينها وميكائيل عن 

يسارها، وسبعون ألف ملك من ورائها يسّبحون اهلل ويقّدسونه حتى طلع الفجر)5(.

الدعاء للعري�سني

كان من عادة الناس يف اجلاهلّية أن يقولوا للمتزّوج حديثًا )بالرفاء والبنني(، والرفاء 
- كام يقول اجلزري - هو االلتيام واالتفاق، والربكة، والنامء، فلاّم جاء اإلسالم هنى عنه 

)1( وسائل الشيعة 0): 91.
))( وسائل الشيعة )ط. اإلسالمية( - احلر العامل 14: )6.

)3( النوادر للراوندي: ص118؛ بحار األنوار - العالمة املجليس 100: 67).
)4( هداية األمة للحر العامل 7: 109.

)5( كشف الغمة 1: )36.
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باعتباره من خمّلفات اجلاهلّية،وسّن فيه أن يقال )عىل اخلري والربكة(.

روى الكليني بإسناده عن أيب عبد اهلل الربقي رفعه قال: ملا زّوج رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله فاطمَة، قالوا: بالرفاء والبنني، قال: »ال بل عىل اخلري والربكة«.)1(

منع العرو�ض من بع�ض الأطعمة

من الوصايا الطبية والصحية التي قّدمها اإلسالم للمتزّوج حديثًا، أن يمنع الرجل 
ا تؤّثر يف  زوجته من تناول بعض األطعمة يف األيام القليلة التي تعقب الزواج، باعتبار أهنَّ

مدى قابلّية املرأة عىل اإلنجاب.

فقد جاء يف وصّية النبّي صىلَّ اهلل عليه وآله لعّل عليه السالم قال: »امنع العروس يف 
أسبوعك من األلبان، واخلّل، والكزبرة، والتّفاح احلامض، ألّن الرحم يعقم ويربد من 

هذه األشياء األربعة عن الولد«.))(

ل بد للعرو�ض من امراأة تبيت قريبًا منها

يف الليلة األُوىل للزواج البد للعروس من امرأة تبيت قريبًا منها لتتعاهدها عسى أن 
يطرأ عليها ما حتتاج معه إىل معونة، وقد جرت العادة أن تكون أمُّ الفتاة هي التي تبات 
ا أقرب الناس إىل ابنتها. وقد ورد يف بعض الروايات أنَّ خدجية سالم  قرهبا باعتبار أهنَّ
اهلل عليها ملـّا حرضهتا الوفاة عهدت إىل أسامء بنت عميس أن تبيت عند فاطمة يف الليلة 

األُوىل لزواجها، وقد وفت أسامء بوعدها فدعا هلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله.

)1( الكايف 5: 568.
))( هداية األّمة للحّر العامل 7: 115.
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عن رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »ملا زّوج فاطمة عليها الّسالم من عيل عليه الّسالم 
بالغداة يدّق  إليها  الليل ثم غدا  أمُّ أيمن معها تؤنسها، وفارقها من  ودخل هبا، جعلت 
الباب، فقالت أمُّ أيمن: من هذا؟ قال: أنا رسول اهلل. فأتته مرسعة وهي تقول: فداك أيب 

ي، وفتحت له الباب. وأمِّ

فقال هلا: يا أمَّ أيمن، هاهنا أخي؟ قالت: يا نبي اهلل، ومن أخوك؟ قال: عيل بن أيب 
طالب. قالت: يا نبي اهلل، إنامَّ عرف الناس احلالل واحلرام بك، أتزّوج ابنتك من أخيك؟! 
ابنتي، هو أخي يف  ي الذي حيرم عليه نكاح  قال: يا أمَّ أيمن، ليس هو أخي من أيب وأمِّ

الدين ومعي يف أعىل عليني.

ثم دخل عىل فاطمة عليها الّسالم، فوجد عندها أسامء بنت عميس، فقال صىّل اهلل 
عليه وآله هلا: ما خّلفك عند فاطمة؟ قالت: يا رسول اهلل، إنَّ الفتاة إذا زّفت إىل زوجها 

البد أن يكون عندها امرأة ختربها بحاجتها. قال: اللهم أسكن أسامء يف اجلنان.

ثـم أقبـل عـىل فاطمـة عليهـا الّسـالم فقـال: أنـا وأنـت وهـو يف الرفيـق األعـىل يـا 
فاطمـة. )ثـم( قـال:

يا فاطمة، إنِّ مل آلك نصحًا وال زّوجتك عن أمري، بل عن أمر ريب، لقد زّوجتك 
من  اآلخرة  ويف  األولني،  من  الدنيا  يف  علاًم،  وأكثرهم  حلاًم،  وأعظمهم  سلاًم،  أقدمهم 

الصاحلني، أنا وأنت يف الرفيق األعىل.

يا فاطمة، إنَّ اهلل عز وجل اطلع إىل األرض اطالعة، فاختارن منها وجعلني نبيًا، ثم 
اطلع عليها الثانية فاختار منها عليًا بعلك وجعله يل وصيًا«)1(.

)1( رشح األخبار 3: 57 /ح 976.
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وعن أسامء بنت عميس قالت: كنت يف زفاف فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه 
ادعي يل  أيمن  ُأمَّ  »يا  فقال:  الباب  إىل  النبي صىل اهلل عليه وآله  فلام أصبحنا جاء  وآله، 
أخي«، قالت: هو أخوك وتنكحه ابنتك؟ قال: »نعم يا ُأمَّ أيمن«، قالت: وسمع النساء 
صوت النبي صىل اهلل عليه وآله فتنحني واختبيت أنا يف ناحية، فجاء عل عليه السالم 
»ادعي يل فاطمة، فجاءت  املاء، ودعا له. ثم قال:  النبي صىل اهلل عليه وآله من  فنضح 
خرقة من احلياء، فقال هلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: اسكني لقد أنكحُتك أحب أهل 
بيتي إيل، ثم نضح عليها من املاء، ودعا هلا«. قالت: ثم رجع رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله فرأى سوادًا بني يديه، فقال: »من هذا«؟ فقلت: أنا أسامء بنت عميس، قال: »جئت 

يف زفاف فاطمة تكرمينها«؟ قلت: نعم، قالت: فدعا يل)1(.

نثار عر�ض الزهراء عليها ال�سالم

إظهار الفرح بالزواج من املندوبات التي ندب اإلسالُم إليها، ومن ذلك نثار احللوى 
يف مراسم زفاف العروس. لكّن السامء شاركت األرض يف االحتفال بزواج سيدة النساء 
الرطب والدّر األبيض والياقوت األمحر  اللؤلؤ  نثرت شجرة طوبى  فقد  السالم،  عليها 
والزبرجد األخرض، فسارعت احلور العني إىل التقاطه وبقني يتهادينه بينهن إىل يوم القيامة.

روى احلافظ ابن عساكر بسنده عن جابر بن عبد اهلل، قال: دخلت ُأمُّ أيمن عىل النبي 
صىل اهلل عليه وآله وسلم وهي تبكي، فقال هلا: »ما يبكيك ال أبكى اهلل عينيك«؟ قالت: 
بكيت يا رسول اهلل ألينِّ دخلت منزل رجل من األنصار قد زوج ابنته رجاًل من األنصار، 
فنثر عىل رأسها اللوز والسكر، فذكرت تزوجيك فاطمة من عل بن أيب طالب ومل تنثر 

)1( بحار األنوار 43: 137 - 138.
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عليهام شيئًا. فقال النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم: »ال تبكي يا أمَّ أيمن، فوالذي بعثني 
بالكرامة واستخّصني بالرسالة ما أنا زّوجته ولكن اهلل زّوجه، ما رضيت حتى ريض عيل، 
وما رضيت فاطمة حتى ريض اهلل رب العاملني. يا أمَّ أيمن إنَّ اهلل ملا أن زوج فاطمة من 
وأمر  وإرسافيل،  وميكائيل  جربئيل  فيهم  بالعرش  حيدقوا  أن  املقربني  املالئكة  أمر  عيل 
اجلنان أن تزخرف فتزخرفت، وأمر احلور العني أن تتزين فتزينت، وكان اخلاطب اهلل، 
وكانت املالئكة الشهود، ثم أمر شجرة طوبى أن تنثر فنثرت عليهم اللؤلؤ الرطب مع 
الدر األبيض، مع الياقوت األمحر، مع الزبرجد األخرض، فابتدر احلور العني من اجلنان 
يرفلن يف احليل واحللل يلتقطنه ويقلن: هذا من نثار فاطمة بنت حممد، فهن يتهادينه بينهن 

إىل يوم القيامة«)1(.

الوليد، عن سعد، عن ابن عيسى، عن عل بن  ابن  وروى الصدوق يف األمايل عن 
»قال أمري  احلكم عن احلسني بن أيب العال، عن الصادق، عن آبائه عليهم السالم قال: 
النبي صىل اهلل عليه وآله ويف ملحفتها يشء،  أمُّ أيمن عىل  املؤمنني عليه السالم دخلت 
فقال هلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: ما معك يا ُأمَّ أيمن؟ فقالت: إنَّ فالنة أملكوها 
فنثروا عليها فأخذُت من نثارها، ثم بكت ُأمُّ أيمن وقالت: يا رسول اهلل فاطمة زّوجتها 
ُأمَّ أيمن مل تكذبني، فإنَّ اهلل  يا  تنثر عليها شيئًا، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله:  ومل 
تبارك وتعاىل ملا زّوجت فاطمة عليًا )عليهام السالم( أمر أشجار اجلنة أن تنثر عليهم من 
يعلمون، ولقد  ما ال  منها  فأخذوا  حليها وحللها وياقوهتا ودرها وزمردها واستربقها، 

نحل اهلل طوبى يف مهر فاطمة عليها السالم فجعلها يف منزل عيل عليه السالم«))(.

)1( ترمجة اإلمام عل من تاريخ دمشق 1: 34) ط بريوت.
))( أمايل الصدوق: ص363؛ بحار األنوار - العالمة املجليس 43: 98 - 99.
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وأخرج املجليس عن تارخيي اخلطيب والبالذري وحلية أيب نعيم، وإبانة العكربي: 
ابن مسعود، قال: أصاب  الثوري، عن علقمة، عن  الثوري عن األعمش، عن  سفيان 
فاطمة صبيحة يوم العرس رعدة، فقال هلا النبي صىل اهلل عليه وآله: »يا فاطمة زّوجتك 
سيدًا يف الدنيا وإنَّه يف اآلخرة ملن الصاحلني، يا فاطمة ملا أراد اهلل تعاىل أن أملكك بعيل أمر 
اهلل تعاىل جربئيل فقام يف السامء الرابعة فصّف املالئكة صفوفًا ثم خطب عليهم فزّوجك 
فنثرته عىل  أمرها  ثم  اجلنان فحملت احليل واحللل،  اهلل سبحانه شجر  أمر  ثم  من عيل، 
املالئكة، فمن أخذ منهم يومئذ شيئًا أكثر مما أخذ غريه افتخر به إىل يوم القيامة. قالت ُأمُّ 
ا من خطب عليها جربئيل  سلمة: لقد كانت فاطمة عليها السالم تفتخر عىل النساء ألَنَّ

عليه السالم«)1(.

روى حممد بن يوسف الكنجي الشافعي، عن أيب هريرة قال: قالت فاطمة: »يا رسول 
اهلل زّوجتني عيل بن أيب طالب وهو فقري ال مال له، فقال: يا فاطمة أما ترضني َأنَّ اهلل أطلع 

إىل األرض اطالعة فاختار منها رجلني: أحدمها أبوك، واآلخر بعلك«. 

وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »أهيا الناس هذا عيل بن 
أيب طالب وأنتم تزعمون أنِّ أنا زّوجته ابنتي فاطمة، ولقد خطبها إيل أرشاف قريش فلم 
أجب كل ذلك أتوقع اخلرب من السامء حتى جاءن جربئيل ليلة أربع وعرشين من شهر 
رمضان: فقال: يا حممد العيل األعىل يقرأ عليك السالم، وقد مجع الروحانيني والكروبيني 
يف واد يقال له: األفيح، حتت شجرة طوبى، وزّوج فاطمة عليًا، وأمرن فكنت اخلاطب 
واهلل تعاىل الويل، وأمر شجرة طوبى فحملت احليل واحللل والدر والياقوت ثم نثرته، وأمر 

)1( بحار األنوار - العالمة املجليس 43: 108.
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احلور العني فاجتمعن فلقطن، فهن يتهادينه إىل يوم القيامة ويقلن: هذا نثار فاطمة«)1(.

قرنفل اجلنة و�سنابلها ورود زواج علي وفاطمة عليهما ال�سالم

لرسول اهلل صىل  فأراه  اجلنّة  به جربئيل من  أتى  الذي  والسنبل  القرنفل  ما رّس هذا 
القرنفل  قطعَتي  شّم  أنَّه  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  يقول  منه؟!  أخذه  ثم  وآله  عليه  اهلل 
ام من  والسنبل فسطع منهام رائحة املسك! وال نعلم من هاتني اهلديتني الفّواحتني إالّ أهنَّ
َأنَّنا  ام مما ال عنٌي رأت وال ُأذن سمعت وال خطر عىل قلب برش! كام  نثار املالئكة، وَأهنَّ
نعجز عن تصّور ريح اجلنّة )املثرية( اهلاّبة بأنواع العطر والطيب، وعن السحابة البيضاء 
املاطرة عىل أهل اجلنّة - بأمر احلّق تعاىل - باللؤلؤ والزبرجد والياقوت؛ فهل يكفي هذا 

يف بيان فرحة السامء بتزويج فاطمة من عّل عليهام آالف التحّية والسالم؟!

روى حممد بن جرير الطربي يف دالئل اإلمامة بإسناده عن جعفر بن حممد، عن أبيه، 
عن جده، عن عل بن أيب طالب )عليهم السالم(، َأنَّه قال: »مهمت بتزويج فاطمة حينًا، 
ومل أجرس عىل أن أذكره لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وكان ذلك خيتلج يف صدري لياًل 
ونارًا، حتى دخلت يومًا عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فقال: يا عيل. فقلت: لبيك 
يا رسول اهلل. فقال: هل لك يف التزويج؟ فقلت: اهلل ورسوله أعلم. فظننت َأنَّه يريد أن 
فواهلل  ففارقته عىل هذا،  فاطمة.  وقلبي خائف من فوت  قريش،  نساء  ببعض  يزّوجني 
فأرسعت  قال:  يا عيل، وأرسع.  أِجب  فقال:  اهلل،  أتان رسول رسول  ما شعرُت حتى 
اليوم، وهو  ما رأيته أشد فرحًا من ذلك  فلام رأيته  إليه،  فلام دخلت نظرت  إليه،  امليض 
بريق،  هلا  أسنانه  بياض  إىل  فلام أبرصن هتلل وتبسم، حتى نظرت  ُأمِّ سلمة،  يف حجرة 

)1( كفاية الطالب: ص164؛ كشف الغمة 1: 377؛ بحار األنوار - العالمة املجليس 43: 139.
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قال: يا عيل هلّم فإنَّ اهلل قد كفان ما مهني فيك من أمر تزوجيك. فقلت: وكيف ذلك 
فناولنيها،  قطعتان،  وسنبلها  اجلنة  قرنفل  من  ومعه  جربئيل،  أتان  قال:  اهلل؟  رسول  يا 
يا جربئيل، ما  فأخذهتام وشممتهام، فسطع منها رائحة املسك، ثم أخذها مني، فقلت: 
شأنام؟ فقال: إنَّ اهلل أمر سكان اجلنة أن يزّينوا اجلنان كلها بمفارشها ونضودها وأنارها 
وأشجارها، وأمر ريح اجلنة التي يقال هلا )املثرية( فهبت يف اجلنة بأنواع العطر والطيب، 
إنَّ  نادى مناد: أال  العني بقراءة سوريت طه ويس، فرفعن أصواهتن هبام. ثم  وأمر احلور 
اليوم يوم وليمة فاطمة بنت حممد وعيل بن أيب طالب رىض مني هبام. ثم بعث اهلل )تعاىل( 
سحابة بيضاء فمطرت عىل أهل اجلنة من لؤلؤها وزبرجدها وياقوهتا، وأمر خدام اجلنة 
أن يلقطوها، وأمر ملكًا من املالئكة يقال له: )راحيل( فخطب خطبة مل يسمع أهل السامء 
بمثلها. ثم نادى )تعاىل(: يا مالئكتي وسكان جنتي، باركوا عىل نكاح فاطمة بنت حممد 
وعيل بن أيب طالب، فإنِّ زّوجت أحب النساء إيل من أحب الرجال إيل بعد حممد. ثم قال 
صىل اهلل عليه وآله: يا عيل، أبرِش، أبرش، فإنِّ قد زّوجتك بابنتي فاطمة عىل ما زّوجك 
الرمحن من فوق عرشه، وقد رضيت هلا ولك ما ريض اهلل لكام، فدونك أهلك، وكفى - 
يا عيل - برضاي رىض فيك. فقال: يا رسول اهلل، أَو بلغ من شأن أن ُأذكر يف أهل اجلنة 
وزّوجني اهلل يف مالئكته؟! فقال صىل اهلل عليه وآله: يا عيل، إنَّ اهلل إذا أحّب عبدًا أكرمه 
بام ال عنٌي رأْت، وال ُأذٌن سمعْت، وال خطر عىل قلب برش. فقال عيل عليه السالم: يارّب، 

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عيل. فقال النبي: آمني آمني« - احلديث)1(. 

عليه  عل  )عن  خرب  يف  السالم  عليه  الصادق  اإلمام  عن  آشوب  شهر  ابن  وأخرج 
السالم(: »أنَّه دعاه رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وقال: أبرش يا عيل فإنَّ اهلل قد كفان ما 

)1( دالئل اإلمامة - حممد بن جرير الطربي )الشيعي(: ص 85 - 88.
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كان من مهتي تزوجيك، أتان جربئيل ومعه من سنبل اجلنة وقرنفلها فتناولتهام وأخذهتام 
من  اجلنة  سكان  أمر  اهلل  إنَّ  قال:  والقرنفل؟  السنبل  هذا  سبب  ما  فقلت:  فشممتهام، 
املالئكة ومن فيها أن يزينوا اجلنان كلها بمغارسها وأشجارها وثامرها وقصورها، وأمر 
رحيها فهبت بأنواع العطر والطيب، وأمر حور عينها بالقراءة فيها طه ويس وطواسني 
وحم وعسق، ثم نادى مناد من حتت العرش: أال إنَّ اليوم يوم وليمة عيل؛ أال إنِّ ُأشهدكم 
أنِّ زّوجت فاطمة من عيل رىض مني ببعضهام لبعض! ثم بعث اهلل سبحانه سحابة بيضاء 
فقطرت من لؤلؤها وزبرجدها ويواقيتها، وقامت املالئكة فنثرن من سنبلها وقرنفلها، 

وهذا مما نثرت املالئكة« - إىل آخر اخلرب)1(

اإظهار الفرح يف العر�ض

أوىص رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بإعالن النكاح وإظهار الرسور والفرح، متييزًا 
بينه وبني السفاح احلرام.

قال ابن شـهر آشـوب: ويف خرب أنَّ رسـول اهلل قال ألمـري املؤمنـني: »زّوجتك ابنتي 
فاطمـة عـىل مـا زّوجـك الرمحـن، وقد رضيـت بـام ريض اهلل هلـا، فدونك أهلـك فإنِّك 

منّي«. هبـا  أحّق 

ويف خرب قال صىّل اهلل عليه وآله: »فنعم األخ أنت، ونعم اخلتن أنت، ونعم الصاحب 
أنت، وكفاك برىض اهلل رىض. فخّر عيل عليه الّسالم ساجدًا شكرًا هللَّ تعاىل، وهو يقول«: 
تِي َأنْعَمْتَ عََليَّ...﴾))( اآلية. فقال النبي صىّل اهلل  ﴿رَبِّ َأوِْزعْنِي َأنْ َأشُْكرَ نِعْمََتكَ الَّ

)1( مناقب آل أيب طالب - ابن شهر آشوب 3: 4)1؛ دالئل اإلمامة - حممد بن جرير الطربي )الشيعي(: ص 93 - 94.
))( سورة النمل: اآلية 19.
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عليه وآله: »آمني«. فلاّم رفع رأسه قال النبي صىّل اهلل عليه وآله: »بارك اهلل عليكام وأسعد 
جّدكام، ومجع بينكام وأخرج منكام الكثري الطّيب...«)1(.

ل بد للعر�ض من وليمة

عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  ذكر  فقد  اإلسالم،  يف  املستحّبة  األُمور  من  الطعام  إطعام 
ته الطعام عند النكاح. واإلطعام من مجلة األُمور التي  وآله أنَّه يّب أن يكون من سنّة ُأمَّ
تزيد التآلف بني الناس وتقّوي ترابطهم فيام بينهم. ومن مجلة املوارد التي ُيستحب فيها 
الوليمة: العرس. وقد أوىص رسول اهلل أمري املؤمنني عليه السالم بإعداد وليمة بمناسبة 
زواجه بفاطمة عليها السالم. ونالحظ أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قد أعان زوج ابنته 
يف أمر الوليمة، فقد تكّفل باللحم واخلبز وأمر أمري املؤمنني عليه السالم بإحضار التمر 
والسمن، ثّم أنَُّه صىل اهلل عليه وآله أعان أمري املؤمنني عليه السالم يف إعداد اخلبيص، 

حيث حرس عن ذراعه الرشيفة وجعل يشدخ التمر يف السمن حتى اختذه خبيصًا.

أورد الصدوق يف اخلصال: فيام أوىص به النبي صىل اهلل عليه وآله عليًا عليه السالم: 
»يا عيل ال وليمة إالَّ يف مخس: يف عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز! والعرس 
والركاز  الدار،  رشي  يف  والوكار  اخلتان،  والعذار  بالولد،  النفاس  واخلرس  التزويج، 

الذي يقدم من مكة«))(.

وعن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال نفر من األنصار لعل بن أيب طالب عليه السالم: 
اخطب فاطمة، فأتى رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله فسّلم عليه، فقال له: ما حاجة عل 

)1( مناقب ابن شهر آشوب 3: 351.
))( بحار األنوار - العالمة املجليس - ج 100 - ص 75).
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وآله،  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  بنت  فاطمة  ذكرُت  اهلل  رسول  يا  قال:  طالب؟  أيب  بن 
الرهط من األنصار، وكانوا  فقال: مرحبًا وأهاًل، مل يزد عليها، فخرج عل عىل أولئك 
ينتظرونه. قالوا: ما وراك؟ قال: ما أدري غري َأنَّه صىل اهلل عليه وآله قال: مرحبًا وأهاًل، 
قالوا: يكفيك من رسول اهلل أحدمها: أعطاك األهل والرحب. فلام كان بعد ذلك قال: 
يا عل إنَّه ال بد للعرس من وليمة، فقال سعد: عندي كبش، ومجع له رهط من األنصار 
آصعًا من ذرة، فلام كان ليلة البناء قال: ال حتدثن شيئًا حتى تلقاين، فدعا رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله بامء فتوضأ منه، ثم أفرغه عىل عل وقال: اللهم بارك فيهام، وبارك عليهام، 

وبارك هلام يف شبليهام. وقال ابن نارص: )يف نسليهام()1(.

أخرج الشيخ الطوس يف األمايل عن أيب عبد اهلل الصادق عليه السالم تفصيل زواج 
الزهراء عليها السالم، إىل أن يصل إىل قوله: 

»قال عيل عليه السالم: ثم قال يل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: يا عيل، اصنع ألهلك 
طعامًا فاضاًل. ثم قال: ِمن عندنا اللحم واخلبز، وعليك التمر والسمن، فاشرتيت مترًا 
وسمنًا، فحرس رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله عن ذراعه وجعل يشدخ التمر يف السمن 
يل  قال  ثم  كثريًا،  خبزًا  لنا  وخبز  فُذبح  سمينًا  كبشًا  إلينا  وبعث  خبيصًا،  اختذه  حتى 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: ادع من أحببت، فأتيت املسجد وهو مشحن بالصحابة، 
فاستحييت أن أشّخص قومًا وأدع قومًا، ثم صعدت عىل ربوة هناك، وناديت: أجيبوا 
إىل وليمة فاطمة، فأقبل الناس أرساالً، فاستحييت من كثرة الناس وقلة الطعام، فعلم 
رسول اهلل صىل عليه وآله ما تداخلني، فقال: يا عيل، إنِّ سأدعو اهلل بالربكة. قال عيل عليه 
بالربكة، وصدروا  القوم عن آخرهم طعامي، ورشبوا رشايب، ودعوا يل  السالم: وأكل 

)1( الذرية الطاهرة للدواليب: ص 95؛ بحار األنوار 43: 137.
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وهم أكثر من أربعة آالف رجل، ومل ينقص من الطعام يشء، ثم دعا رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله بالصحاف فملئت ووّجه هبا إىل منازل أزواجه، ثم أخذ صحفة وجعل فيها 

طعامًا، وقال: هذا لفاطمة وبعلها« - احلديث بطوله وقد أوردناه بكامله)1(.

إىل جّدك عل  الّسالم  فاطمة عليها  أهديت جّدتك  قالت:  بنت عميس،  أسامء  عن 
عليه الّسالم، فام كان حشو فراشهام ووسادهتام إاِلَّ ليفًا، ولقد أومل عل عليه الّسالم عىل 
فاطمة عليها الّسالم، فام كانت وليمة يف ذلك الزمان أفضل من وليمته، ورهن درعه عند 

هيودي بشطر شعري))(.

روى أمحد عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: مّلا خطب عل فاطمة عليهام الّسالم قال: قال 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »إنَّه ال بّد للعروس من وليمة. قال سعد: عيّل كبش، وقال 

فالن: عيّل كذا وكذا من ذرة«)3(.

أبو بكر مردويه يف حديثه: فمكث عل تسعًا وعرشين ليلة، فقال له جعفر وعقيل: 
سله أن يدخل عليك أهلك، فعرفت أمُّ أيمن ذلك وقالت: هذا من أمر النساء: وخلت 
فأتى  وكرامة!  حبًا  وقال:  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  فدعاه  بذلك،  فطالبته  سلمة  أمُّ  به 
الصحابة باهلدايا فأمر بطحن الرب وخبزه وأمر عليًا بذبح البقر والغنم، فكان النبي صىل 
اهلل  صىل  النبي  أمر  الطبخ  من  فرغوا  فلام  دم،  أثر  يده  عىل  ُير  ومل  يفصل  وآله  عليه  اهلل 
نْ فِي النَّاِس  عليه وآله أن ينادى عىل رأس داره: أجيبوا رسول اهلل، وذلك كقوله ﴿وََأذِّ
الناس  وصدر  املسجد،  يف  النطوع  فبسط  والزروع،  النخالت  من  فأجابوا  بِالْحَجِّ﴾)4( 

)1( أمايل الطوس 1: 39 /ح 4؛ بحار األنوار 43: 94 - 96.
))( بحار األنوار 43: 38 /ح 34، عن كشف الغمة.

)3( مسند أمحد بن حنبل 5: 359.
)4( سورة احلج: اآلية 7).
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وهم أكثر من أربعة آالف رجل وسائر نساء املدينة، ورفعوا منها ما أرادوا ومل ينقص من 
الطعام يشء، ثم عادوا يف اليوم الثاين وأكلوا، ويف اليوم الثالث أكلوا مبعوثة أيب أيوب. 
ثم دعا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بالصحاف فملئت ووجه إىل منازل أزواجه، ثم أخذ 
صفحة وقال: »هذا لفاطمة وبعلها، ثم دعا فاطمة وأخذ يدها فوضعها يف يد عيل وقال: 
بارك اهلل لك يف ابنة رسول اهلل. يا عيل! نِعم الزوج فاطمة؛ ويا فاطمة نِعم البعل عيل«)1(.

م�ستحّبات الزفاف

يستحب يف الزفاف اثنا عرش شيئًا: 

1- أن يكون الزفاف بالليل.

)- أن يقّدم الزوج مجيع املهر، أو بعضه، أو شيئًا ما إن عجز.

3- أن يكون العريسان عىل طهارة.

4- أن يصل العريسان ركعتني. 

5- أن يسأل الزوج ربه تبارك وتعاىل وّد زوجته ورضاها.

6- أن يأخذ الزوج بناصية زوجته إذا دخل عليها.

7- أن يستقبل الزوج بزوجته الِقبلة. 

8- أن يدعو الزوج باألدعية املتعارفة.

9- أن خيلع الزوج ُخّف زوجته.

)1( بحار األنوار - العالمة املجليس 43: 114.
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10- أن يغسل الزوج ِرجل زوجته إذا جلست.

11- أن يصَب الزوج املاء يف جوانب الدار من الباب إىل أقصاها. 

)1- وينبغي للزوج أن جينّب الزوجة يف األسبوع األّول من الزواج من أربعة أشياء: 
اللبن، واخلل، والكزبرة، والتفاح احلامض.)1(

اهلل  قال: أوىص رسول  اخلدري  أيب سعيد  الطربس يف مكارم األخالق عن  أخرج 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( عل بن أيب طالب )عليه السالم( فقال: »يا عيل إذا أدخلَت 
دارك  باب  من  املاء  وصّب  رجليها،  واغسل  جتلس،  حني  خّفها  فاخلع  بيتك  العروس 
الفقر  من  لون  ألف  دارك سبعني  من  اهلل  أخرج  ذلك  فعلت  إذا  فإنَّك  دارك،  أقىص  إىل 
سبعني  عليك  وأنزل  الربكة  من  لونًا  وسبعني  الغنى  من  لون  ألف  سبعني  فيها  وأدخل 
رمحة ترفرف عىل رأس عروسك حتى تنال بركتها كل زاوية يف بيتك وتأمن العروس من 
اجلنون واجلذام والربص أن يصيبها ما دامت يف تلك الدار. وامنع العروس يف أسبوعها 
من األلبان واخلل والكزبرة والتفاح احلامض من هذه األربعة األشياء، فقال عيل )عليه 
السالم(: يا رسول اهلل وألي يشء أمنعها هذه األشياء األربعة؟ قال: ألنَّ الرحم تعقم 

وتربد من هذه األربعة األشياء عن الولد«.))(

هدية جربئيل يف وليمة الزهراء عليها ال�سالم

كان ألمني وحي اهلل جربئيل عليه السالم فرحته وهدّيته اخلاّصة بزواج أمري املؤمنني 
وسّيدة النساء عليهام السالم، فقد هبط بسّلة ساموية فيها من فواكه اجلنّة وطعامها، فضاًل 

)1( الوسيلة البن محزة الطوس: ص313.
))( مكارم األخالق للطربس: ص09)، الفصل الرابع يف آداب الزفاف.
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عن سفرجلة من طعام اجلنّة تناصف بني الزوجني، فقد روى الراوندي يف اخلرائج أنَّه ملا 
كان وقت زفاف فاطمة عليها السالم اختذ النبي صىل اهلل عليه وآله طعامًا وخبيصًا. وقال 
لعل: ادع الناس، قال عل عليه السالم: جئت إىل الناس فقلت: أجيبوا الوليمة، فأقبلوا، 
فقال النبي صىل اهلل عليه وآله: أدخل عرشة، فدخلوا وقّدم إليهم الطعام والثريد، فأكلوا، 
ثم أطعمهم السمن والتمر فال يزداد الطعام إال بركة، فلام أطعم الرجال عمد إىل ما فضل 
منها فتفل فيها وبارك عليها، وبعث منها إىل نسائه، وقال: »قل هلن: كلن وأطعمن من 
غشيكن«. ثم إنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله دعا بصحفة فجعل فيها نصيبًا فقال: هذا 
لك وألهلك. وهبط جربئيل يف زمرة من املالئكة هبدية. فقال ألمِّ سلمة: املئي القعب 
»ارشيب وأبقي«، ثم أخذ الباقي  »يا عيل ارشب نصفه«، ثم قال لفاطمة:  ماء! فقال يل: 
فصّبه عىل وجهها ونحرها، ثم فتح السلة فإذا فيها كعك وموز وزبيب، فقال: »هذا هدية 
جربئيل«؛ ثم أقلب من يده سفرجلة فشّقها نصفني وقال: »هذه هدية من اجلنة إليكام«، 

وأعطى عليًا نصفًا وفاطمة نصفًا)1(.

الزهراء توؤثر على نف�سها فتعطي ثوب عر�سها ل�سائل 

مل ترتك الزهراء عليها السالم إيثارها وُخلقها العايل حتى ليلة زفافها، فآثرت السائل 
حني سأل قميصًا خلقًا يسرت به بدنه، ومثُلها املصداق األكمل لقوله تعاىل ﴿لن تنالوا الِبرّ 
حّتى ُتنفقوا مما حتبّون﴾))(، فدفعت ثوهبا اجلديد الذي اّدخرته للزفاف، فاستجاب هلا 
الرب الكريم وأرسل هلا من جنانه ثوبًا من السندس األخرض، هبط به جربئيل وقد لّفه 

بأجنحته كي ال خيطف نوره األبصار!

)1( بحار األنوار - العالمة املجليس 43: 105 - 106.
))( سورة آل عمران: اآلية )9.
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قال العالمة الصفوري يف نزهة املجالس)1(: ذكر ابن اجلوزي أن النبي صىل اهلل عليه 
وآله وسلم صنع هلا قميصًا جديدًا ليلة عرسها وزفافها، وكان هلا قميص مرقوع، وإذا 
إليه  تدفع  أن  فأرادت  خلقًا،  قميصًا  النبوة  بيت  من  أطلب  يقول:  الباب،  عىل  بسائل 
القميص املرقوع، فتذكرت قوله تعاىل ﴿َلنْ تَنَاُلوا الِْبرَّ حَتَّى ُتنْفُِقوا مِمَّا ُتحِبُّونَ﴾ فدفعت 
له اجلديد، فلام قرب الزفاف، نزل جربيل، وقال: يا حممد إنَّ اهلل يقرؤك السالم، وأمرين 
أن أسلم عىل فاطمة، وقد أرسل هلا معي هدية من ثياب اجلنة من السندس األخرض، فلام 
بلغها السالم، وألبسها القميص الذي جاء به لفها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم 
بالعباءة، ولفها جربيل بأجنحته، حتى ال يأخذ نور القميص باألبصار، فلام جلست بني 
رفع  رساج،   - السالم  عليها   - فاطمة  ومع  واحدة شمعة،  ومع كل  الكافرات  النساء 
جربيل جناحه، ورفع العباءة، وإذا باألنوار قد طبقت املرشق واملغرب، فلام وقع النور 

عىل أبصار الكافرات، خرج الكفر من قلوهبن وأظهرن الشهادتني))(.

أليّن  املذاب(،  )الترب  كتاب  يف  ما  أروي  الفاطمية:  اخلصائص  يف  الكجوري  وقال 
الفريقان، وهو ما رواه أيضًا  العاّمة ممّا تسامل عليه  أردت نقل بعض األخبار عن طرق 
ابن اجلوزي، ليعلم حمّبو هذه األرسة إذعان اآلخرين هبذه الفضائل واتفاقهم عليها مع 

اخلاّصة يف اجلملة.

فوجد  املؤمنني  أمري  عليها  دخل  والعفاف  العصمة  سّيدة  الوفاة  حرضت  ملا  )اعلم 
عندها حّقة، فسأهلا عنها فقالت: »فيها حرير أخرض، ويف احلرير ورقة بيضاء، ويف الورقة 
عّدة سطور يسطع منها النور«. فقال أمري املؤمنني عليه السالم: »وماذا كتب فيها يا بنت 

)1( نزهة املجالس ): 6))، طبع القاهرة.
))( )نقاًل عن رشح إحقاق احلق - السيد املرعيش 10: 401 - )40(.



278

الم - الجزء األول
س

سيرة الزهراء عليها ال
معالم 

خدجية الكربى«؟ قالت: »يا سفينة النجاة ويا بن عّم رسول اهلل، مّلا زّوجني أيب منك وأخرب 
أّن عقدي قرئ حتت شجرة طوبى فنثرت احليل واحللل - وقد ذكرنا نثار شجرة طوبى 
مرارًا - كان عندي ثوبان أحدمها قديم واآلخر جديد، وكنت جالسة للعبادة ليلة الزفاف 
فإذا بسائل ينادي: يا أهل بيت النبّوة ومعدن اخلري والفتوة أعطون ثوبًا قدياًم فإّن فقري، 
املنّور«، فقال:  فأعطيته الثوب اجلديد، فلاّم أصبح الصباح غدا علينا رسول اهلل بوجهه 
فإّن تصّدقت  باقية  إِنَّ الصدقة  َتُقل  »أمل  تلبسينه«؟! فقلت:  »أين ثوبك اجلديد ما أراك 
»لو تصّدقت بالقديم ولبست اجلديد فهو أرعى لزوجك وللفقري، وأحفظ  به«. فقال: 
لك من حرارة الصيف يف أّيام الصيام«. فقلت: »لقد اقتديُت بك يوم تزّوجت بخدجية 
فبذلت ماهلا وجاءك السائل فأعطيته ثوبك واشتملت باحلصري، ورأيتك تصنع مثل ذلك 
كثريًا ممّا ال يفعله غريك، حّتى جعلت اجلنّة لك ونزل فيك«: ﴿وََل تَبْسُْطهَا ُكلَّ الْبَسْطِ 
َفَتْقعُدَ مَُلومًا مَحْسُورًا﴾)1( فبكى النبّي وضّمني إىل صدره، وقال: »هبط األمني جربئيل 
وقال: أقرئ فاطمة السالم وقل هلا فلتطلب ما يف الغرباء واخلرضاء، وبرّشها أّن أحّبها«.

إىل  النظر  غري  يل  حاجة  ال  خدمته،  لّذة  مسألته  عن  شغلتني  اهلل:  رسول  »يا  فقلت: 
وجهه الكريم يف دار السالم«. فقال: »ارفعي يديك، فرفعت يدي ورفع النبّي )صىل اهلل 
تي«.  ته« فقال: »اللهم اغفر ألُمَّ عليه وآله وسلم( يده حّتى بان بياض أبطيه، ثّم دعا ألُمَّ
وبعلها  وأباها  فاطمة  أحب  ملن  »غفرُت  اهلل:  قال  وقال:  جربئيل  فهبط  آمني،  فقلت: 
هذه  وفيه  األخرض  احلرير  هبذا  األمني  جربئيل  فجاءن  كتابًا  فطلبت  تك،  ُأمَّ من  وبنيها 
الرقعة البيضاء مكتوب فيه بيد القدرة« ﴿َكَتبَ رَبُُّكمْ عََلى نَْفسِهِ الرَّحْمََة﴾))( وشهد 

)1( سورة اإلرساء: 9).
))( سورة األنعام: 54.
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عىل ذلك جربئيل وميكائيل فقال أيب: »احفظي ذلك وأويص أن ُيدفن معك يف قربك؛ فإذا 
كان يوم القيامة وتصاعد هليب النريان أدفعه إىل أيب ليأخذ يل بام وعدن ريّب«.)1( 

احلاجة اإىل وجود امراأة تتعاهد العرو�ض ليلة الزفاف

قريبًا منها،  أمرها وتتواجد  تتعّهدها وتتوىّل  امرأٍة  إىل  ليلَة زفافها  الباكر  الفتاة  حتتاج 
ُأختها  أو  ها  ُأمَّ تكون  أن  ويفضل  العروس،  أقارب  من  املرأة  هذه  تكون  أن  وينبغي 
ُأمُّ املؤمنني خدجية الكربى أسامء أن تنوب عنها يف هذه املهّمة،  املتزّوجة. وقد أوصت 

فوعدهتا أسامء بذلك ووفت به، فشكرها رسول اهلل ودعا هلا. 

أخرج املجليس حديثًا طوياًل عن زواج فاطمة الزهراء عليها السالم )وسيأيت قريبًا( 
قال فيه:

»ومكث رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله بعد ذلك ثالثًا ال  ... قال عل عليه الّسالم: 
يدخل علينا. فلام كان يف صبيحة اليوم الرابع جاءنا ليدخل علينا، فصادف يف حجرتنا 
أسامء بنت عميس اخلثعمية، فقال هلا: ما يوقفك هاهنا ويف احلجرة رجل؟! فقالت له: 
ي، إنَّ الفتاة إذا زّفت إىل زوجها حتتاج إىل امرأة تتعهدها وتقوم بحوائجها.  فداك أيب وُأمِّ
فأقمت هاهنا ألقيض حوائج فاطمة وأقوم بأمرها. فتغرغرت عينا رسول اهلل بالدموع 

وقال: يا أسامء، قىض اهلل لك حوائج الدنيا واآلخرة«- احلديث.))(

قال عل بن عيسى: وحدثني السيد جالل الدين عبد احلميد بن فخار املوسوي بام 
هذا معناه، وربام اختلف األلفاظ )قال( قالت أسامء بنت عميس هذه:

)1( اخلصائص الفاطمية ): 385.
))( بحار األنوار 43: )13.
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حرضت وفاة خدجية عليها السالم فبكت، فقلت: أتبكني وأنت سيدة نساء العاملني، 
وأنت زوجة النبي صىل اهلل عليه وآله مبرشة عىل لسانه باجلنة، فقالت: ما هلذا بكيت، 
ولكن املرأة ليلة زفافها ال بد هلا من امرأة تفيض إليها برسها، وتستعني هبا عىل حوائجها، 
يا  فقلت:  حينئذ؛  أمرها  يتوىل  من  هلا  يكون  ال  أن  وأخاف  بصبا،  عهٍد  حديثة  وفاطمة 
( عهد اهلل إن بقيُت إىل ذلك الوقت أن أقوم مقامك يف هذا األمر، فلام  سيديت لك )َعَلَّ
كانت تلك الليلة وجاء النبي صىل اهلل عليه وآله أمر النساء فخرجن وبقيت، فلام أراد 
أن  آمرك  أمل  فقال:  عميس،  بنت  أسامء  فقلت:  أنت؟  من  فقال:  سوادي  رأى  اخلروج 
ي، وما قصدت خالفك، ولكني أعطيت  خترجي؟ فقلت: بىل يا رسول اهلل فداك أيب وأمِّ

خدجية عهدًا - وحدثته - فبكى، فقال: باهلل هلذا وقفِت؟ فقلت: نعم واهلل، فدعا يل.)1(

أقول: يعرتض البعض عىل اسم )أسامء بنت عميس( ويورد شواهد عىل وجودها يف 
احلبشة يومذاك، ويعتقد أنَّ املرأة املذكورة هي )أسامء بنت يزيد ابن السكن األنصاري( 
وهي صحابية هلا روايات نقلتها عن رسول اهلل. وال نتعّرض ملناقشة هذا املوضوع يف هذا 
الكتاب، ألنَّ الغرض هو التأكيد عىل رضورة وجود امرأة قرب العروس ليلة زفافها، 

وال يطعن يف الرواية أكانت املرأة بنت عميس أم بنت يزيد بن السكن.

الزهراء وبعلها يتهّجدان يف املحراب ليلة الزفاف

القلوب التي تأنس بِذكر اهلل تعاىل والتهّجد إليه ال ترتك ُأنسها ألي طارىء أو ذريعة، 
وليلة الزفاف أّول ليلة يف احلياة الزوجية املشرتكة التي جيب إرساء دعائمها عىل أساس 
متني من تقوى اهلل تعاىل وطاعته، فهو تعاىل الذي يؤّلف بني قلبي الزوجني، وهو الذي 

)1( بحار األنوار 43: 138.
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جعل بينهام موّدة ورمحة. وما أحرى الزوجني أن يشكرا اهلل تعاىل عىل نعمته بالتأليف بني 
قلبيهام. ويرضب أمري املؤمنني وفاطمة عليهام السالم املثل األعىل يف العبادة والتقوى، 

ومها اللذان أذن اهلل لبيتهام أن ُيرفع وُيذكر فيه اسُمه.

أخرج العالمة الشيخ عبد اهلل احلنفي املتوىف بعد سنة 800 هــ يف كتاب )الرقائق( 
الزهراء عليهام  املؤمنني وفاطمة  املعروف باألخوانيات)1( حديثًا طوياًل عن زواج أمري 

السالم، جاء فيه:

)... ثم دعا رسول اهلل صىل اهلل عليه -وآله- وسلم بفاطمة وعل فأخذ عليًا بيمينه 
وأخذ فاطمة بشامله وجعلهام إىل صدره وقّبل بني عينيهام، ثم رفعهام إليه وقال: »يا أبا 
احلسن نِعم الزوجة زوجتك«، ثم قام يميش معهام إىل البيت الذي هلام، ثم خرج وأخذ 
بعضاديت الباب وقال: »مجع اهلل شملكام أستودعكام اهلل وَأستخلفه عليكام«، فأقبل عل - 
عليه السالم - عىل فاطمة يالطفها بالكالم حتى جّن الظالم، فأخذت فاطمة يف البكاء، 
يل  وتكونني  بعاًل  لك  أكون  أن  تريض  أمل  العاملني؟  نساء  سيدة  يا  يبكيك  »ما  هلا:  فقال 
أهاًل«؟ فقال: »يا بن العم كيف ال أرىض وأنت الرضا وفوق الرضا، وإِنَّام فّكرُت يف حايل 
وأمري عند ذهاب عمري، ونزويل يف قربي، فشّبهت دخويل إىل فراش عزي وفخري، 
كدخويل حلدي وقربي، وأنا أسألك يا بن العم بحق حممد إالّ ما بلغتني قصدي وإريب، 
وقمَت بنا إىل حمرابنا نتعّبد يف هذه الليلة فهو أحق وأحرى بنا، فنهضا إىل املحراب وقاما 

إىل التهجد يف خدمة رب األرباب«.))(

)1( ص 50) )خمطوط(.
))( رشح إحقاق احلق 4: 474 - 481.



282

الم - الجزء األول
س

سيرة الزهراء عليها ال
معالم 

ل غرية يف احلالل

ليس يف الوجود أغري من اهلل تعاىل، فلذلك حّرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن كام يف 
احلديث الرشيف، وليس يف الناس - كّل الناس - أغري من رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، 
لكّن الغرية جيب أن تنحرص يف احلرام دون احلالل، فلقد »جدع احلالُل أنَف احلرام« عىل 
حّد تعبري الرسول املصطفى صىل اهلل عليه وآله. وها هو سيد األنبياء واملرسلني يعطي 
ته درسًا يف إلغاء الغرية اجلاهلّية التي ال متّيز بني ما يرىض به اهلل وما ال يرىض به، فنراه  ُأمَّ
ِرجليه  ويدخل  بينهام  فيجلس  فراشهام،  يف  نائمني  وزوجها  احلبيبة  الوحيدة  ابنته  يلقى 
بينهام يف الفراش. ونسمعه قبل ذلك يقول »ال حتدثا شيئًا حتى أرجع إليكام«! فأين من 
هذا غرية من ال يرض يف مراسم زواج ابنته أو ُأخته، ويستحيي من الناس كأّنه ارتكب 

إثاًم، ويتوارى عن األنظار حتى تنتهي املراسم فيتنّفس حينذاك الصعداء!

روى الكليني بإسناده عن أيب عبد اهلل الصادق عليه الّسالم قال: »ال غرية يف احلالل 
أتامها  فلاّم  إليكام(؛  حُتدثا شيئًا حتى أرجع  اهلل عليه وآله: )ال  بعد قول رسول اهلل صىّل 

أدخل رجليه بينهام يف الفراش«)1(.

وأخرج األربل عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال نفر من األنصار لعل ابن أيب طالب 
عليه الّسالم:.. فلاّم كان ليلة البناء قال صىّل اهلل عليه وآله لعل عليه الّسالم: ال حتدثّن 
شيئًا حتى تلقاين. فدعا رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله بامء فتوّضأ منه، ثم أفرغه عىل عل 
ابن  وقال  شبليهام«.  هلام يف  وبارك  عليهام  وبارك  فيهام  بارك  »اللهم  وقال:  الّسالم  عليه 

نارص: »يف نسليهام«))(.

)1( الكايف 5: 537 /ح 1.
))( كشف الغمة 1: 365.
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وأخرج األربل عن عبد العزيز اجلنابذي، قال: ملـّا كانت ليلة أهديت فاطمة عليها 
الّسالم إىل عل عليه الّسالم قال له رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: ال حتدث شيئًا حتى 
آتيك. فلم يلبث رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله أن اّتبعهام، فقام عل عليه الّسالم بالباب. 
فاستأذن فدخل، فإذا عل عليه الّسالم منتبٌذ منها، فقال له رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: 
»إِنِّ قد علمت َأنَّك هتاب اهلل ورسوله«. فدعا بامء فتمضمض به، ثم أعاده يف اإلناء، ثم 

نضح به صدرها وصدره)1(.

قال اآليب: قال صىّل اهلل عليه وآله: »مّلا زّف فاطمة عليها الّسالم إىل عيل عليه الّسالم: 
جدع احلالُل أنَف الغرية«))(.

تعويذ العري�ض

يلجأ املخلوق يف االستعاذة من رشور شياطني اإلنس واجلّن إىل اخلالق اجلّبار املهيمن، 
ونجد نبينا الكريم يعّوذ ابنته وصهره باملعوذتني وبسورة اإلخالص، ويدعو هلام بالربكة، 
عليه  عل  مرضا.عن  كّلام  باملعّوذتني  السالم  عليهام  احلسنني  يعّوذ  بعد  فيام  وجدناه  كام 
الّسالم، عن النبي صىّل اهلل عليه وآله حيث زّوجه فاطمة عليها الّسالم دعا بامء فمّجه 
ثم أدخله يف فيه فرّشه يف جيبه وبني كتفيه وعّوذه بـ: ﴿ُقْل هُوَ اهلل َأحَدٌ﴾، واملعّوذتني)3(.

قال ابن سعد: إنَّ رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله ملا ُأدخل عل عليه الّسالم عىل فاطمة 
عليها الّسالم جاء فطرق الباب وقال: أين أخي؟! فجاءت أمُّ أيمن، فقالت: يا رسول 
هلام  فدعا  عليهام  دخل  ثم  ذاك.  هو  قال:  ابنتك؟!  زّوجته  وقد  أخاك  يكون  كيف  اهلل! 

)1( كشف الغمة 1: 373.
))( نثر الدرر لآليب: ص 155.

)3( بحار األنوار 89: 357 /ح 3)، عن الدر املنثور.
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ووّقامها. قال: وإنامَّ فعل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله ذلك ألَنَّ اليهود كانوا يأخذون 
الرجل عن أهله)1(.

فيهام،  بارك  »اللهم  فقال:  وباركهام  دخوهلا،  وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  وحرض 
وبارك عليهام، وبارك يف شملهام«، ثم قرأ سورة اإلخالص واملعّوذتني، وأشار إىل عل 

عليه الّسالم وقال له: »قم وادخل بأهلك باسم اهلل والربكة«))(.

�سّنة الإِكثار من الطيب

عليهم  البيت  أهل  صادق  عن  روي  وقد  الطيب،  من  اإلكثار  الكريم  نبّينا  سنّة  من 
السالم عن أيب عبد اهلل عليه السالم َأنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله كان ُينفق يف الطيب 
امُلرَسلني)4(؛ وَأنَّ رسول اهلل صىل اهلل  الطيب من ُسنن  الطعام)3(، وَأنَّ  ينفق يف  أكثر مما 
رُيه  ظهر  ما  الرجال  وطيب  رُيه،  وخفي  لوُنه  ظهر  ما  النساء  طيب  قال:  وآله  عليه 

وخفي لوُنه)5(. 

عن عل عليه الّسالم: »أنه ملا تزّوج فاطمة عليها الّسالم، قال له النبي صىّل اهلل عليه 
وآله: اجعل عاّمة الصداق يف الطيب«)6(.

وكان النبي صىل اهلل عليه وآله أمر نساءه أن يزينها ويصلحن من شأهنا يف حجرة ُأمِّ 

)1( تذكرة اخلواص: ص 308، عن الطبقات، أي يولون بني الرجل وبني أهله عند اللقاء.
))( ملحقات إحقاق احلق 33: 348، عن معجز حممد صىّل اهلل عليه وآله.

)3( انظر الكايف للكليني 6: )51 /ح18.
)4( انظر الكايف للكليني 6: 510 /ح).

)5( انظر الكايف للكليني 6: )51 /ح17.
)6( ملحقات إحقاق احلق 10: 359، عن منتخب كنز العاّمل.
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سلمة فاستدعني من فاطمة عليها السالم طيبًا، فأتت بقارورة، فسئلت عنها فقالت: كان 
دحية الكلبي يدخل عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فيقول يل: يا فاطمة هايت الوسادة 
فاطرحيها لعمك، فكان إذا هنض سقط من بني ثيابه يشء فيأمرين بجمعه، فسئل رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله عن ذلك فقال: هو عنرب يسقط من أجنحة جربئيل، وأتت بامء ورد 
فسألت ُأمُّ سلمة عنه فقالت: هذا عَرق رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، كنت آخذه عند 

قيلولة النبي صىل اهلل عليه وآله عندي)1(.

روى البيهقي يف السنن الكربى عن عل عليه الّسالم قال: »ملا خطبت فاطمة عليها 
الّسالم قال النبي صىّل اهلل عليه وآله: هل لك من مهر؟ قلت: معي راحلتي ودرعي. قال: 

ا امرأة من النساء«))(. فبعها بأربعامئة. قال: أكثروا الطيب لفاطمة، فإنَّ

أخرج املتقي اهلندي عن علباء بن أمحر قال قال عل بن أيب طالب: »خطب إىل النبي 
صىل اهلل عليه - وآله - وسلم ابنته فاطمة، قال: فباع عيل درعًا له وبعض ما باع من متاعه 
ُثلثيه يف  أن جيعل  وآله - وسلم  اهلل عليه -  النبي صىل  وأمر  قال:  درهٍم،  أربعامئة  فبلغ 

الطيب وثلثًا يف الثياب، ومّج يف جرة من ماء فأمرهم أن يغتسلوا به« - احلديث.)3(

�سنة تزيني العرو�ض

تزيني العروس ليلة الزفاف من األُمور املستحّبة، بل ورد أنَّ من حق الزوج عىل زوجته 
أن تتزّين له، كام َأنَّ من حّقها عليه أن يتهّيأ هلا، وسنتحّدث يف هذا املوضوع يف الفصل 
القادم. وقد روي عن أيب عبد اهلل عليه السالم أنَّ امرأة جاءت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه 

)1( بحار األنوار - العالمة املجليس 43: 114 - 115.
))( السنن الكربى 7: 54)؛ كنز العامل 13: )68 /ح 37748.

)3( كنز العامل 13: 680 /ح)3774.
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وآله فسألته عن حّق الزوج، فقال: »ليس هلا أن تصوم إال بإذنه - يعني تطّوعًا - وال خترج 
من بيتها إال بإذنه، وعليها أن تتطيب بأطيب طيبها، وتلبس بأحسن ثياهبا، وتزين بأحسن 

زينتها، وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية، وأكثر من ذلك حقوقه عليها«)1(.

قال العالمة حمب اهلل السهالوي يف )وسيلة النجاة())(: ويف فصل اخلطاب عن أيب بكر 
َأنَّه قال: ملا زّوج النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ابنته فاطمة من عل قال صىل اهلل عليه 
وآله وسلم: »زّينوا حبيبتي وقرة عيني فاطمة بأفضل زينتكم، وأكثروا الطيب، وال تنسوا 

اخلباء«)3( عن فاطمة)4(. 

تهيئة بيت الزوجية

يشرتط اإلسالم وجود بيت يعيش فيه الزوجان، لكنه ال يشرتط يف ذلك البيت أن 
يكون فخاًم أو مؤثثًا، فأبسط البيوت يمكن أن تقوم بني جدرانه أحىل حياة زوجية إذا 
كانت دعائم تلك احلياة قائمة عىل أساس املحّبة والتفاهم. ودليُلنا يف هذا الكالم احلياُة 
الزوجية التي قامت بني أرشف زوجني عىل البسيطة: فاطمة وعل عليهام السالم، والتي 
امتازت بالبساطة املتناهية، والقناعة املبنّية عىل غنى النفس، تلك احلياة الطافحة باملوّدة 

والدفء واإليثار.

عن ابن شهاب الزهري، يف حديث طويل:... فزّوجه رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله 

)1( احلدائق النارضة للمحقق البحراين 3): 119.
))( - ص0))، طبعة كلشن فيض يف لكهنو.

)3( اخلباء: ما ُيعمل من وبر أو صوف أو شعر للسكن؛ واخلباء: السرت. يقصد صىل اهلل عليه وآله التأكيد عىل النساء 
باالهتامم بسرت ابنته سّيدة نساء العاملني عليها السالم عن األنظار.

)4( نقاًل عن ملحقات إحقاق احلق - السيد املرعيش 18: )18.
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اثنتي عرشة أوقية ونش، ودفع إليه درعه، فقال له رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله:  عىل 
ما هاهنا إالّ  يا رسول اهلل!  الّسالم:  فقال عل عليه  إليه.  فاطمة  هّيئ منزالً حتى حتّول 

منزل حارثة بن النعامن.

وكان لفاطمة عليها الّسالم يوم بنى هبا أمري املؤمنني عليه الّسالم تسع سنني.

قد  النعامن،  بن  استحيينا من حارثة  لقد  »واهلل  وآله:  عليه  اهلل  اهلل صىّل  فقال رسول 
أخذنا عاّمة منازله«.

أنا  »يا رسول اهلل،  فبلغ ذلك حارثة، فجاء إىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله فقال: 
ومايل هلل ولرسوله، واهلل ما يشء أحب إيّل مما تأخذه، والذي تأخذه أحب إيّل مما ترتكه. 

فجّزاه اهلل عن رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله خريًا«.

كبش،  إهاب  فراشهام  وكان  حارثة،  منزل  يف  الّسالم  عليه  عل  إىل  فاطمة  فحّولت 
جعال صوفه حتت جنوهبام)1(.

عـن أيب جعفـر، قـال: ملـا قـدم رسـول اهلل صـىّل اهلل عليـه وآلـه املدينة نـزل عىل أيب 
أيـوب سـنة أو نحوهـا؛ فلـام تـزّوج عل فاطمـة عليها الّسـالم قـال لعل عليه الّسـالم: 
اطلـب منـزالً. فطلـب عـل عليه الّسـالم منـزالً فأصابه مسـتأخرًا عـن النبـي صىّل اهلل 

عليـه وآلـه قليـاًل، فبنى هبـا فيه.

فجاء النبي صىّل اهلل عليه وآله إليها فقال: إينِّ ُأريد أن أحّولك إيّل، فقالت لرسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله: فكلِّم حارثة بن النعامن أن يتحول عني. فقال رسول اهلل صىلَّ اهلل 
عليه وسلَّم: قد حتّول حارثة عنا حتى قد استحييت منه، فبلغ ذلك حارثة فتحّول وجاء 

)1( إعالم الورى بأعالم اهلدى 1: 71.
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إىل النبي صىّل اهلل عليه وآله فقال: يا رسول اهلل! إنَّه بلغني َأنَّك حتّول فاطمة عليها الّسالم 
إليك، وهذه منازيل وهي أسقب بيوت بني النجار بك، وإِنَّام أنا ومايل هللّ ولرسوله. واهلل 
يا رسول اهلل املال الذي تأخذ مني أحب إيل من الذي تدع. فقال رسول اهلل صىّل اهلل عليه 

وآله: صدقت بارك اهلل عليك. فحّوهلا رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله إىل بيت حارثة)1(.

والد العرو�ض يزور ابنته و�سهره �سبيحة اليوم الرابع

زار والد العروس العريسني صبيحة اليوم الرابع بعد أن مكث ثالثة أيام ال يزورمها، 
ثم جلس عند رأس العريسني فدعا هلام، ثم اختىل بابنته وسأهلا عن زوجها، ثم أوصاها 

بطاعته، ثم نادى العريس فأوصاه أن يلطف بزوجته ويرفق هبا.

عن ُأمِّ سلمة وسلامن الفارس وعل بن أيب طالب عليه الّسالم )يف حديث طويل جاء فيه(: 

قال عل عليه الّسالم: »ومكث رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله بعد ذلك ثالثًا ال يدخل 
ليدخل علينا، فصادف يف حجرتنا أسامء  الرابع جاءنا  اليوم  علينا. فلام كان يف صبيحة 
بنت عميس اخلثعمية، فقال هلا: ما يوقفك هاهنا ويف احلجرة رجل؟! فقالت له: فداك أيب 
ي، إنَّ الفتاة إذا زّفت إىل زوجها حتتاج إىل امرأة تتعهدها وتقوم بحوائجها. فأقمت  وُأمِّ
هاهنا ألقيض حوائج فاطمة وأقوم بأمرها. فتغرغرت عينا رسول اهلل بالدموع وقال: يا 

أسامء، قىض اهلل لك حوائج الدنيا واآلخرة«.

قال عل عليه الّسالم: »وكانت غداة قرة وكنت أنا وفاطمة حتت العباء. فلام سمعنا 
كالم رسول اهلل ألسامء ذهبنا لنقوم، فنظر إلينا رسول اهلل فقال: سألتكام بحقي عليكام 
اهلل  منا إىل صاحبه ودخل علينا رسول  تفرتقا حتى أدخل عليكام. فرجع كل واحد  ال 

)1( زوجات النبي صىّل اهلل عليه وآله وأوالده: ص 9)3.
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فقعد عند رؤوسنا وأدخل رجليه فيام بيننا، فأخذت رجله اليمنى وضممتها إىل صدري، 
وأخذت فاطمة رجله اليرسى فضّمتها إىل صدرها وجعلنا ندفئ رجيل رسول اهلل من 
القّر، حتى إذا دفئت رجله قال يل: »يا عيل، آتني بكوز من ماء«، فأتيته بكوز من ماء فتفل 
فيه ثالثًا وقرأ عليه آيات من كتاب اهلل عز وجل وقال: »يا عيل، ارشبه واترك منه قلياًل« 
ففعلت ذلك. فرّش رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله باقي املاء عىل رأيس وصدري وقال: 

أذهب اهلل عنك الرجس يا أبا احلسن وطّهرك تطهريًا.

وجل  عز  اهلل  كتاب  من  آيات  عليه  وقرأ  ثالثًا  فيه  فتفل  جديد(  بامء  )آتني  قال:  ثم 
قلياًل(. ففعلت ذلك فاطمة  املاء واتركي منه  ابنته فاطمة وقال: )ارشيب هذا  ودفعه إىل 
ورّش النبي صىّل اهلل عليه وآله باقي املاء عىل رأسها وصدرها وقال: )أذهب اهلل عنك 
الرجس وطّهرك تطهريًا(، وأمرن باخلروج عن البيت وخال بابنته وقال: )كيف أنت يا 
بنية كيف رأيت زوجك(؟ قالت: يا أبة، خري زوج، إالَّ َأنَّه دخل عيّل نساء قريش وقلن 

يل: )زّوجك رسول اهلل من رجل فقريال مال له(.

فقال هلا رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: ما أبوك بفقري وال بعلك بفقري، ولقد عرضت 
عيّل خزائن األرض من الذهب والفضة، فاخرتُت ما عند ريب عز وجل. لو تعلمني ما 
يعلم أبوك لسمحت الدنيا يف عينك. واهلل يا بنية، ما آلوتِك ُنصحًا أن زّوجتك أقدمهم 
اّطلع إىل األرض اطالعة  إنَّ اهلل عز وجل  بنية،  يا  ِحلاًم.  ِعلاًم وأعظمهم  ِسلاًم وأكثرهم 
فاختار من أهلها رجلني، فجعل أحدمها أباك واآلخر بعلك. يا ُبنية، نِعم الزوج زوجك، 

ال تعصني له أمرًا.

ثم صاح يب رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: يا عيل. فقلت: لبيك يا رسول اهلل. قال: 
أدخل بيتك والطف بزوجتك وارفق هبا، فإنَّ فاطمة بضعة مني، يؤملني ما يؤملها، ويرّسن 
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ما يرّسها. أستودعكام اهلل وأستخلفه عليكام«.

»فو اهلل ما أغضبتها وال أكرهتها من بعد ذلك عىل أمر حتى  قال عل عليه الّسالم: 
قبضها اهلل عز وجل إليه، وال أغضبتني وال عصت يل أمرًا. ولقد كنت أنظر إليها فتكشف 

عني الغموم واألحزان بنظري إليها«- احلديث«)1(.

درو�ض الزهراء عليها ال�سالم الأخالقية وال�سلوكية للن�ساء

تعلم املدرسة الفاطمية نساءنا وفتياتنا أن يكّن ممّن يقّدرن املسؤولية، وممّن يتحّملن 
أعامله  عىل  القيامة  يوم  سُيحاسب  امرٍء  كّل  َأنَّ  إىل  حياهتّن  يف  يلتفتن  وأن  املسؤولية، 
وقابلّياته. وإنَّ حياة الزهراء عليها السالم تعّلم اجلميع َأْن يسريوا يف طريق اخلالق دون 
سواه، وأن يعيشوا ألجله، تعّلم الزهراء عليها السالم النساء أن ال يرصفن حلظة واحدة 
من أعامرهّن أو هيدرن شيئًا من قابلياهتّن عبثًا، وأن يكون حلياهتّن بكّل تفاصيلها برنامٌج 
وخطة عمل، وأن ال يغفلن عن اجلهاد يف سبيل اهلل ويف طريق خدمة خلقه حلظة واحدة.

إنسانّية  بحياة  نتمتع  وكيف  طيبة،  حياة  نمتلك  كيف  السالم  عليها  الزهراء  تعّلمنا 
مثمرة، وكيف نطوي طريق القرب اإلهلي والتكامل اإلنسايّن، وأن ال نخطو خطوة إالَّ 

يف طريق التضحية من أجل اإلسالم.

لقد كانت فاطمة عليها السالم أسوة يف حتطيم السنن والعادات اجلاهلّية، تلك السنن 
التي شاعت وترّسخت يف املجتمع عىل نحو خاطئ وأضحى الناس - بحسب العادة 
اهلل صىل  التي غرسها رسول  الروضة  السالم  الزهراء عليها  كانت  هلا. ولقد  - أرسى 
اهلل عليه وآله وتعاهدها بيديه الكريمتني وسهر يف رعايتها وطّبق يف شأهنا كّل التعاليم 

)1( بحار األنوار 43: 4)1 /ح )3 عن كشف الغمة؛ املناقب للخوارزمي: ص 343 /ح 364.
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واألُسس والربامج اإلسالمّية التي جاءت يف شأن النساء.

لقد بنّي رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله من خالل الزهراء عليها السالم كيف يتقّبل 
احلّب  ألوان  عليها  وُيغدقان  يّباهنا  وكيف  الغامر،  بالفرح  وليدهتام  قدوم  الوالدان 
بناهتم أحياء كان رسول اهلل صىل اهلل عليه  يدفنون  فيه  اآلباء  والرعاية، ويف عرص كان 
ته عىل األسلوب  وآله يقّبل يد ابنته فاطمة عليها السالم، ثم إِنَّه صىل اهلل عليه وآله دّل ُأمَّ
ته بجالء أّنه ليس )أبرَت(  األمثل يف التعامل مع املرأة وكيفية النظر إليها. أظهر الرسول ألُمَّ

بوجود فاطمة عليها السالم الكوثر املعطاء الذي يفيض باخلري الكثري.

بنات  اجلاهلّية يف عرص كانت  السنن  السالم أسوة يف حتطيم  الزهراء عليها  وكانت 
بأبناء الزعامء واألرشاف، لكّن فاطمة عليها السالم  الزعامء واألرشاف ال يتزّوجن إالّ 
حّطمت هذه السنّة وتزّوجت من أمري املؤمنني عليه السالم املؤمن املجاهد الذي مل يكن 

لديه مال، والذي جلأ إىل درعه يبيعه من أجل هتيئة مهر زوجته. 





الف�صل اخلام�س

فاطمة يف بيت اأمري املوؤمنني عليهما ال�سالم
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الزهراء هي الركن الذي ي�ستند عليه اأمري املوؤمنني عليهما ال�سالم 

احلياة امل�سرتكة يف طاعة اهلل تعاىل

وُفتحت  السالم،  عليه  املؤمنني  أمري  بيت  إىل  السالم  عليها  الطاهرة  فاطمة  انتقلت 
الوفاء  بصور  وزاخرة  بالعظمة  طافحة  اجلليلة  السيدة  هذه  حياة  يف  جديدة  صفحة 
فانفتحت  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  بيت  يف  السالم  عليها  الزهراء  واإليثار.دخلت 
َآيَاتِهِ َأنْ خََلقَ  الكريمة ﴿وَمِنْ  املوّدة واملحّبة عرّبت عنها اآلية  بدخوهلا صفحة من 
َلُكمْ مِنْ َأنُْفسُِكمْ َأْزوَاجًا لَِتسُْكنُوا إَِليْهَا وَجَعََل بَيْنَُكمْ مَوَدَّةً وَرَحْمًَة﴾)1(. ولقد 
كانت سيدة نساء العاملني كفوًا ألعظم رجل عرفه التاريخ بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه 
الوقت  يف  وامللّونة  بالتضحيات،  الطافحة  باجلهاد،  الزاخرة  حياته  دخلت  وحني  وآله. 
نفسه بالبساطة املتناهية، مل تكن الزهراء جمّرد زوجة ألمري املؤمنني تشاركه حياته يف البيت 
واملؤمتنة  جهاده  طريق  رفيقة  له  وكانت  وجهاده،  الكبرية  مهومه  شاطرته  بل  فحسب؛ 
عىل أرساره وموضع استشارته، واملدافع عن واليته! وكانت تسّليه حني يضيق صدره، 
ا رافقته إىل بيوت األنصار  وتغسل سيفه حني يعود من ساحة احلرب، وبلغ هبا األمر أهنَّ
بعد وفاة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حتّثهم عىل ُنرصته، ثم حتدثت إىل نساء األنصار 
املؤمنني  أمري  بايعوا غري  ارتكبها رجاهلن حني  التي  اخلطيئة  إىل عظم  أنظارهن  ولفتت 

عليه السالم. 

)1( سورة الروم: اآلية 1).
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بالبساطة،  املفروش  اجلديد  بيتها  يف  السالم  عليها  العاملني  نساء  سيدة  عاشت  لقد 
أبوها  عنها  قال  تعاىل، حتى  اهلل  العون عىل طاعة  نعم  لبعلها  فكانت  بالقناعة؛  واملزّين 
ا أحد ركني أمري املؤمنني عليه السالم اللذين يستند عليهام ويأوي إليهام. كانت املحبة  إهنَّ
والتفاهم هي اللغة احلاكمة عىل هذا البيت املتواضع بإمكاناته، الشامخ بمنزلته عند اهلل 
إال بربكة تضحياته وجهاده  قام اإلسالم  ما  الذي  املجاهد  الزوج  تبارك وتعاىل، وكان 
يأوي إىل البيت مكدودًا، لكنَّه ما إن ينظر إىل زوجته حتى تنكشف عنه اهلموم واألحزان، 
وينسى إىل جانبها آالمه وجراحاته، ومل يسمع من زوجته احلبيبة كلمة آه واحدة ومل يَر 

منها تذمرًا وال تلكؤًا يف أداء واجباهتا الثقيلة يف البيت. 

ومنذ اليوم األول هلذه احلياة اجلديدة ضمنت الزهراء لعل عليهام الّسالم عمل البيت: 
العجني واخلبز وقّم البيت؛ وضمن هلا عل عليه الّسالم ما كان خلف الباب: نقل احلطب 
بيته  يف  كان  واحلرب  اجلهاد  رجل  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  لكنَّ  بالطعام.  جييء  وأن 
رجل اللطف واملعونة لزوجته، فكان يساعدها حيثام وجد إىل ذلك سبياًل، ودخل عليهام 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يومًا فشاهد عليًا عليه السالم ينقي العدس وفاطمة عليها 
بالثواب  وأخربه  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  بموقف  فأشاد  القدر،  عند  جالسة  السالم 
الكبري الذي أعده اهلل تعاىل ملن يعني زوجته يف أعامل البيت وال يأنف من خدمة عياله. 
ثم دخل صىل اهلل عليه وآله عليهام يومًا آخر فوجدمها يطحنان يف اجلاروش، فقال: أيكام 
أعيى؟ فقال: عل عليه الّسالم: فاطمة يا رسول اهلل. فقال هلا: قومي يا بنية! ثم أنَّه صىل 

اهلل عليه وآله جلس موضع ابنته يعني عليًا عليه السالم يف طحن احلب!

هـذا البيـت البسـيط كان موضـع اهتـامم خاتـم األنبيـاء صـىل اهلل عليـه وآلـه الذي 
مـا بـرح شـهورًا عـدة يأتيه صبـاح كل يـوم فينادي أهلـه للصالة ثـم يتلو آيـة التطهري. 
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كـام كان هـذا البيـت حمّط أنظار السـامء ومهبـط مالئكتهـا، وال عجب أن شـاءت إرادُة 
الـرب الـودود هلـذا البيـت أن ُيرفـع وُيذكر فيه اسـمه، كام ال عجـب يف أن تأمر السـامُء 
خاتـم األنبيـاء أن يسـتثني هـذا البيت - الـذي أذهبت الرجـس عن سـاكنيه وطّهرهتم 
تطهـريًا - مـن أمـر سـّد األبـواب فتبقى بابه شـارعة إىل املسـجد. اسـتثنت السـامء هذا 
البيـت الطاهـر الذي سـقفه عـرش رب العاملني، ويف قعـره فرجة مكشـوطة إىل العرش 
معـراج الوحـي واملالئكـة تنزل عليهـم بالوحي صباحًا ومسـاًء، ويف كل سـاعة وطرفة 

عـني عىل حـد تعبري اإلمـام الباقـر عليه السـالم.

ومتـر األيـام وتزداد مشـاغل الزهراء عليها السـالم بقدوم احلسـنني عليهام السـالم، 
فيعطيهـا خاتـم األنبيـاء خادمًا تسـاعدها يف أعـامل البيت، لكـنَّ ُأمَّ أبيها عليها السـالم 
تعاملهـا معاملـة إنسـانية مل تعامـل هبـا سـيدة خادمتهـا قـط، فقـد جعلـت عليهـا يومًا 
للخدمـة، وجعلـت عـىل خادمتهـا يومـًا، فـإذا كان يـوم اسـرتاحة اخلادمـة تكّفلـت ُأمُّ 
احلسـنني عليهـا السـالم بجميـع أعـامل البيـت ومل تكّلـف اخلادمة بيشء. وحني سـمع 
خاتـم األنبيـاء صـىل اهلل عليه وآلـه بذلك مل يتاملـك عينيـه أن فاضتا بالدمـوع وقال: ﴿

اهلل أعَْلـمُ حَيْـثُ يَجْعَـُل ِرسـاَلَتهُ﴾)1(.

وقفت الزهراء عليها السالم إىل جانب زوجها أمري املؤمنني عليه السالم تشد من أزره 
النبي صىل اهلل عليه وآله بني املهاجرين  املباهلة آخى  وتسانده وتسّل خاطره، ويف يوم 
واألنصار وترك أمري املؤمنني عليًا عليه السالم دون أن يؤاخي بينه وبني أحد، وشاهدت 
فسّلت  أحد،  وبني  بينه  يؤاخ  مل  النبي  ألنَّ  اخلاطر  مكّدر  زوجها  السالم  عليها  الزهراء 
خاطره وقالت: ال يزنك اهلل، لعله ذخرك لنفسه! وصدق حدس الزهراء الطاهرة عليها 

)1( سورة األنعام: اآلية 4)1.
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السالم فرسعان ما أرسل النبي صىل اهلل عليه وآله وأخربه أنَّه إّنام استبقاه لنفسه ليؤاخيه، 
وأخربه أنَّه من رسول اهلل بمنزلة هارون من موسى وَأنَّه موىل املؤمنني! ونرى الزهراء 
عليها السالم يف موقف آخر تشاهد زوجها يتطّوع ألداء مهمة قتالية خطرة، ثم يغيب 
ثالثة أيام دون أن تعرف خربه، فتحزن البتول الطاهرة وحتمل ولدهيا ومتيض باكية إىل 
عىل  الّسالم  عليهم  واحلسني  باحلسن  فاطمة  وأقبلت  وتقول:  وآله  عليه  اهلل  صىل  أبيها 
وركيها تقول: أوشك أن يؤتم هذان الغالمان. ويتأثر النبي لقلق ابنته، وهيزها منظرها 
ومنظر طفليها، فيسبل عينيه بالدموع ويقول: معارش الناس! من يأتيني بخرب عل عليه 

الّسالم أبرّشه باجلنة! ثم يأيت البشري بقدوم عل عليه السالم ساملًا منترصًا!

طاعة الزوج 

روى الصدوق بإسناده عن اإِلمام الصادق عليه السالم: َأنَّ رجاًل من األنصار عىل 
امرأته عهدًا أال  عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله خرج يف بعض حوائجه وعهد إىل 
خترج من بيتها حتى يقدم. قال: وإنَّ أباها مرض، فبعثت املرأة إىل رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وآله فقالت: إنَّ زوجي خرج وعهد إيل أن ال أخرج من بيتي حتى يقدم، وإنَّ أيب 
»ال، اجليس يف بيتك وأطيعي زوجك«. قال: فامت  مريض، فتأمرين أن أعوده؟ فقال: 
فبعثت إليه، فقالت: يا رسول اهلل! إنَّ أيب قد مات، فتأمرين أن ُأصل عليه؟ فقال: »ال، 
اجليس يف بيتك وأطيعي زوجك«. قال: فدفن الرجل، فبعث إليها رسول اهلل صىل اهلل 

عليه وآله: »إنَّ اهلل عز وجل قد غفر لك وألبيك بطاعتك لزوجك«)1(. 

وقـد رضبـت الزهراء عليها السـالم املثـل األعىل للمـرأة الصابرة املطيعـة لزوجها، 

)1( من ال يرضه الفقيه، 3: )44.
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فلـم يعهد مـن هذين الزوجني يف حياهتام املشـرتكة إال التفاهم والـود يف أحىل صورمها. 
وقـد سـّجل التاريـخ بأحـرف من نـور املحادثـة التـي دارت بـني الزهـراء وبعلها أمري 
املؤمنـني عليهـام السـالم يف السـاعات األخـرية حليـاة الزهـراء عليهـا السـالم، فقـد 
خاطبتـه بقوهلـا: »يا بن عـم ما عهدتنـي كاذبة وال خائنـة وال خالفتك منـذ عارشتني«؛ 
فـرد عليـه السـالم عليها: »معـاذ اهلل! أنـت أعلم بـاهلل وأبر وأتقـى وأكرم وأشـد خوفًا 

مـن اهلل )مـن( أن أوّبخـك بمخالفتي«! 

الزهراء فاطمة عليها السالم التي يرىض اهلل لرضاها هي أعلم باهلل تعاىل وأبر وأتقى 
وأشد خوفًا من اهلل من أن ترتكب أمرًا ال يريض اهلل تعاىل، أو ختالف زوجها الذي فرض 
من  العصيبة  املواقف  يف  عليه  وبرهنت  األمر  هذا  أثبتت  ولقد  طاعته.  عليها  تعاىل  اهلل 
حياهتا، فحني هجم القوم عىل دارها واقتحموه بعد حادثة السقيفة، ثم خرجوا يقتادون 
زوجها أمري املؤمنني عليه السالم، خرجت الزهراء خلفهم إىل مسجد رسول اهلل صىل 
ا ستأيت قرب أبيها صىل اهلل عليه وآله فتنرش شعرها وتشق جيبها  اهلل عليه وآله وهددهتم أهنَّ
ا توّجهت إىل قرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فقال أمري املؤمنني  وتصيح إىل رهبا. ثم أهنَّ
ا  عليه السالم لسلامن - وقد رأى جنبتي املدينة تكفئان -: أدرك ابنة حممد! ثم أخربه َأهنَّ
إذا فعلت ذلك فإنَّ اهلل تعاىل ال يناظر باملدينة أن خيسف هبا! فأدركها سلامن ريض اهلل 
عنه فقال: يا بنت حممد إنَّ اهلل إنامَّ ُبعث أباك رمحة، فارجعي! فأبت أن تعود، فلام أخربها 
سلامن أنَّ أمري املؤمنني بعثه إليها يأمرها أن ترجع إىل بيتها وتنرصف، قالت: »إذًا أرجع 

وأصرب وأسمع له وُأطيع«!

وحـني غصبهـا الرجـالن حقهـا يف فـدك فحاججتهـام بكتـاب اهلل تعاىل فلـم يقبال، 
وأتـت هلـام بشـهود يشـهدون هلـا عـىل صـدق دعواهـا - وهـي التي شـهد هلـا خالقها 
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جـاء  ثـم  وهجرهتـام،  عليهـام  فغضبـت  الشـهود،  يف  فطعنـا   - والعصمـة  بالطهـارة 
الرجـالن فرتّجيـا أمـري املؤمنـني عليـه السـالم أن يكّلامهـا لعلهـا تـرىض عنهـام، فقال 
هلـا: »أيتهـا احلـرة! فـالن وفالن بالبـاب، يريـدان أن يسـلام عليك، فـام تريـن«؟ قالت: 

»البيـت بيتـك، واحلـرة زوجتـك، افعـل ما تشـاء«!

»البيت  لزوجها:  املطيعة  للمرأة  األعىل  املثل  السالم  عليها  الزهراء  ترضب  هكذا 
بيتك، واحلّرة زوجتك، افعل ما تشاء«!

فاطمة عليها ال�سالم الأمُنوذج الأكمل لطاعة الزوج 

أوىص النبي صىل اهلل عليه وآله بضعته الطاهرة أن تطيع زوجها وال تعيص له أمرًا، 
ويف الرواية املقبلة التي نقلها املجليس يف بحاره نجد َأنَّ الزهراء عليها السالم جتّسد أكمل 
وغصبا  الرجالن  ظلمها  قد  موتورة،  موعوكة  فهي  لزوجها،  املطيعة  للزوجة  مصداق 
املؤمنني عليه  بأبشع صورة، لكنّها حني خُيربها أمري  بيتها وانتهكا ُحرمته  حّقها وهامجا 
السالم َأنَّ الرجلني يريدان أن يسّلام عليها، ويسأهلا عن رأهيا يف السامح هلام بذلك، نراها 
تقول »البيت بيتك، واحلّرة زوجتك، افعل ما تشاء«! إنَّ احلّرة املوتورة - يا أمري املؤمنني 
- ال خترج عن كوهنا زوجتك املاثلة يف بيتك، وهي ممتثلة ألمرك، فافعل ما تراه مناسبًا! 
ويف موقف آخر نرى الزهراء عليها السالم خترج إىل املسجد فتهدد احلاكم وصاحبه أن 
قرب  إىل  متجهة  خرجت  ثم  والثبور،  بالويل  عليهام  دعت  وإالَّ  السالم  عليه  عليًا  ُيطلقا 
النبي لتنّفذ هتديدها، فلحق هبا سلامن ورجاها أن ترجع فأبت، فأخربها أنَّ أمري املؤمنني 
عليه السالم هو الذي بعثه إليها، وأنَّه يطلب منها أن ترجع، فقالت »إذًا أرجع وأصرب 

وأسمع له وُأطيع«! 
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أبو  له  قال  الصلوات اخلمس، فكّلام صىل  املسجد  السالم يصل يف  وكان عل عليه 
بكر وعمر: كيف بنت رسول اهلل؟ إىل أن ثقلت فسأال عنها وقاال: قد كان بيننا وبينها 
فقاما  إليكام.  ذلك  قال:  ذنبنا،  من  إليها  لنعتذر  لنا  تأذن  أن  رأيَت  فإن  علمت،  قد  ما 
فجلسا بالباب ودخل عل عليه السالم عىل فاطمة عليها السالم فقال هلا: »أيتها احلرة! 
واحلرة  بيتك،  »البيت  قالت:  ترين«؟  فام  عليك،  يسلام  أن  يريدان  بالباب،  وفالن  فالن 
»سّدي قناعك«! فسّدت قناعها، وحّولت وجهها إىل  زوجتك، افعل ما تشاء«، فقال: 
احلائط، فدخال وسّلام وقاال: اريض عنا ريض اهلل عنك، فقالت: »ما دعاكام إىل هذا«؟ 
كنتام  »إْن  فقالت:  سخيمتك،  وخترجي  عنا  تعفي  أن  ورجونا  باإلساءة،  اعرتفنا  فقاال: 
صادَقني فأخربان عاّم أسألكام عنه، فإنِّ ال أسألكام عن أمر إال وأنا عارفة بأنَّكام تعلامنه، 
فإْن َصَدقتام علمُت َأنَّكام صادقان يف جميئكام«، قاال: َسل عاّم بدا لك، قالت: »نشدتكام 
باهلل هل سمعتام رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( يقول: فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد 
ام قد آذيان، فأنا أشكومها  آذان«؟ قاال: نعم، فرفعت يدها إىل السامء فقالت: »اللهم إنَّ
إليك وإىل رسولك، ال واهلل ال أرىض عنكام أبدًا حتى ألقى أيب رسول اهلل )صىل اهلل عليه 

وآله وسلم( فُأخربه بام صنعتام، فيكون هو احلاكم فيكام«- احلديث)1(.

روى العيايش يف تفسريه عن عمرو بن أيب املقدام عن أبيه، عن جده قّصة اهلجوم عىل 
بيت فاطمة عليها السالم، إىل أن يصل إىل قوله: 

)ثم دخلوا فأخرجوا عليًا عليه السالم ملّببًا، فخرجت فاطمة عليها السالم فقالت: 
»يا أبا بكر أتريد أن ترملني من زوجي؟ واهلل لئن مل تكف عنه ألنرشّن شعري، وألشقّن 
جيبي، وآلتني قرب أيب، وألصيحّن إىل ريب«! فأخذت بيد احلسن واحلسني )عليهام السالم( 

)1( سليم بن قيس اهلاليل: ص 391؛ بحار األنوار - العالمة املجليس 8): 301 - 304.
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وخرجت تريد قرب النبي صىل اهلل عليه وآله. فقال عل عليه السالم لسلامن: »أدرك ابنة 
حممد، فإِنِّ أرى جنبتي املدينة تكفئان. واهللِ إن نرشت شعرها وشّقت جيبها وأتت قرب أبيها 
وصاحت إىل رهبا، ال يناظر باملدينة أن خيسف هبا )وبمن فيها(«! فأدركها سلامن ريض اهلل 
عنه فقال: يا بنت حممد، إنَّ اهلل إنَّام بعث أباك رمحة، فارجعي! فقالت: »يا سلامن يريدون قتل 
عيل، ما عيّل صرب، فدعني حتى آيت قرب أيب فأنرش شعري، وأشق جيبي، وأصيح إىل ريب«، 
فقال سلامن: إينِّ أخاف أن خُيسف باملدينة، وعل بعثني إليك يأمرك أن ترجعي له إىل بيتك 

وتنرصيف؛ فقالت: »إذًا أرجع وأصرب وأسمع له وُأطيع« - احلديث)1(.

وروى املفيد يف االختصاص عن عمرو بن أيب املقدام عن أبيه )يف حديث(، قال: )... 
ملا انتهوا إىل الباب رضب عمر الباب برجله فكرسه، وكان من سعف، فدخلوا عىل عل 
وأخرجوه ملببًا فخرجت فاطمة فقالت: »يا أبا بكر وعمر تريدان أن ترمالن من زوجي، 
واهلل لئن مل تكّفا ألنرشّن شعري، وألشقّن جيبي، وآلتني قرب أيب، وألصيحّن إىل ريب«، 
السالم  فقال عل عليه  القرب  إىل  بيد احلسن واحلسني متوجهة  قال: فخرجت وأخذت 
لسلامن: »أدرك ابنة حممد فإنِّ أرى جنبي املدينة تكفئان، فواهلل لئن فعلت ال يناظر باملدينة 
أن خيسف هبا وبمن فيها قال: فلحقها سلامن فقال: يا ابنة حممد إنَّ اهلل تبارك وتعاىل إنامَّ 
ُبعث أباك رمحة فانرصيف، فقالت: »يا سلامن ما عيَلَّ صرب، فدعني حتى آيت قرب أيب فأصيح 

إىل ريب«.

وُأطيع«،  له  »أسمع  فقالت:  بالرجوع  وأمرك  إليك  بعثني  عليًا  فإنَّ  سلامن:  قال 
فرجعت وأخرجوا عليًا ملببًا.))(

)1( بحار األنوار - العالمة املجليس 8): 7)) - 8)).
))( االختصاص للمفيد: ص186؛ غاية املرام للسيد هاشم البحراين 5: 338.
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فاطمة عليها ال�سالم اأحد الركنني اللذين ي�ستند عليهما اأمري املوؤمنني

خاطب رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وآله أمرَي املؤمنني بقوله »سالٌم عليك يا أبا الرحيانتني، 
أوصيك برحيانتي من الدنيا، فعن قليل ينهّد ُركناك«. وقد قصد رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله بالريانتني: احلسنني عليهام السالم، وقد أوىص رسوُل اهلل أبامها أمري املؤمنني عليه 
السالم فقد كان يستند  املؤمنني عليه  أما أمري  ينهّد ركناه.  أن  يتعاهدها قبل  أن  السالم 
صىل  اهلل  رسول  أحدمها  املختلفة،  حياته  مراحل  يف  جانبه  إىل  وقفا  وثيقني  ركنني  إىل 
أمري  املباهلة، والذي آخى  آية  نفسه يف  بمثابة  له  القرآُن عليًا  الذي جعل  اهلل عليه وآله 
املؤمنني يف  حمّبته ألمري  عرّب عن  والذي  واألنصار،  املهاجرين  مؤاخاة  قّصة  املؤمنني يف 
مئات األحاديث التي تغّص بذكرها كتُب الفريقني. أما الركن الثاين الذي استند إليه أمري 
املؤمنني فكان زوجته فاطمة عليها السالم، فاطمة التي آزرته وساندته ووقفت إىل جانبه 
وكانت أّول شهيد ُيستشهد يف الدفاع عن أمري املؤمنني وتثبيت أمر واليته، وشاهدنا أّن 
أمري املؤمنني عليه السالم يمتنع عن البيعة ما دامت فاطمة إىل جانبه، فلاّم ارحتلت استنكر 

أمرُي املؤمنني وجوَه الناس وافتقد املؤازرة احلقيقّية، فاضطّر إىل البيعة مكرهًا.

أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد اهلل، قال: قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله لعل: 
»سالم عليكم أبا الرحيانتني! أوصيك برحيانتي من الدنيا من قبل أن ينهد ركناك، واهلل 
عز وجل خليفتي عليك«. قال: فلام مات النبي قال عل: »هذا أحد الركنني الذي قال 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله؛ فلام ماتت فاطمة قال: هذا الركن الثان الذي قال رسول 

اهلل صىّل اهلل عليه وآله«)1(.

وروى الصدوق عن محاد بن عيسى، عن الصادق، عن أبيه )عليهام السالم( قال: قال 
)1( تاريخ مدينة دمشق 14: 166.
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جابر بن عبد اهلل: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يقول لعل بن أيب طالب عليه 
الدنيا،  من  برحيانتي  أوصيك  الرحيانتني،  أبا  يا  عليك  »سالم  بثالث:  موته  قبل  السالم 
فعن قليل ينهّد ُركناك، واهلل خليفتي عليك«. فلام ُقبض رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
قال عل عليه السالم: »هذا أحد ركنّي الذي قال يل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فلام 
ماتت فاطمة عليها السالم قال عيل عليه السالم: هذا الركن الثان الذي قال رسول اهلل 

صىل اهلل عليه وآله«)1(.

حياَة  وجٌه  الناس  من  لعّل  وكان  بالصحيح:...  املدعّو  كتابه  يف  البخاري  وأخرج 
ومل  ومبايعته،  بكر  أيب  مصاحلة  فالتمس  الناس  وجوَه  عّل  استنكر  توفيت  فلاّم  فاطمة، 

يكن يبايع تلك األشهر))(.

وأخرج البيهقي يف سننه عن عائشة )يف حديث( قالت: )...فكان لعل - عليه السالم 
- من الناس وجه حياة فاطمة - عليها السالم -، فلام توفيت فاطمة - عليها السالم - 
الناس عنه عند ذلك. قال معمر قلت للزهري: كم مكثت فاطمة بعد  انرصف وجوه 
النبي صىل اهلل عليه )وآله(وسلم؟ قال: ستة أشهر. فقال رجل للزهري: فلم يبايعه عل 
- عليه السالم - حتى ماتت فاطمة - عليها السالم -؟! قال: وال أحد من بني هاشم(. 

ثم قال البيهقي: رواه البخاري يف الصحيح من وجهني عن معمر)3(.

)1( بحار األنوار - العالمة املجليس 43: 173.
))( صحيح البخاري 5: 83، باب غزوة خيرب.

)3( سنن البيهقي 6: 300، باب بيان مرصف أربعة أخاس الفيء بعد رسول اهلل.
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فاطمة ِنعم العون لعلي عليهما ال�سالم على طاعة اهلل

الزوجة الصاحلة تكون نِعم العون لزوجها عىل طاعة اهلل تعاىل، وتكون نعم العون له 
يف مواجهة مصاعب احلياة. وقد ورد يف احلديث الرشيف أنَّ من مصاديق دعاء القنوت 

﴿رَبَّنَا َآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنًَة﴾)1(: الزوجة الصاحلة. 

وقد روى الكليني عن عبد اهلل بن ميمون القداح، عن أيب عبد اهلل، عن آبائه )عليهم 
»ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد اإلسالم  النبي صىل اهلل عليه وآله:  السالم( قال: قال 
أفضل من زوجة مسلمة ترّسه إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وحتفظه إذا غاب عنها يف 

نفسها وماله«.))( 

قال  قال:  السالم  عليه  اهلل  عبد  أيب  السكوين، عن  النوفل، عن  الكليني عن  وروى 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »ِمن سعادة املرء الزوجة الصاحلة«.)3(

وأخرج ابن شهر آشوب حديثًا عن النبي صىّل اهلل عليه وآله يف بيان ما جرى منه عليه 
الّسالم أيام تزويج فاطمة عليها الّسالم من عل عليه الّسالم، جاء فيه أّن رسول اهلل سأل 
عليًا عليه الّسالم: »كيف وجدَت أهلك؟ قال: نِعم العون عىل طاعة اهلل. وسأل فاطمة 
عليها الّسالم فقالت: خري بعل. فقال: اللهم امجع شملهام واجعلهام وذريتهام من ورثة 

جنة النعيم«)4(.

وقد ذكر الشيخ املفيد يف اإلرشاد معركة ُأحد وما أبىل فيها أمري املؤمنني عليه السالم 

)1( سورة البقرة: اآلية 01).
))( الكايف 5: 7)3 /ح 1.
)3( الكايف 5: 7)3 /ح 4.

)4( مناقب آل أيب طالب عليه الّسالم البن شهر آشوب 3: 356.
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يف نرصة النبي صىل اهلل عليه وآله؛ ثم قال:

وانرصف النبي صىل اهلل عليه وآله إىل املدينة، فاستقبلته فاطمة عليها السالم ومعها 
يده  الدم  خضب  وقد  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  وحلقه  وجهه،  به  فغسل  ماء  فيه  إناء 
إىل كتفه ومعه ذو الفقار، فناوله فاطمة عليها السالم وقال هلا: خذي هذا السيف فقد 

صدقني اليوم. وأنشأ يقول: 

ــري ذميم الــســيــف غ ــاك  هـ ــم  ــاط بــمــلــيــِمأف وال  بـــرعـــديـــٍد  ــلــســت  ف

أمحد نر  يف  أعــذرُت  لقد  عليملعمري  بــالــعــبــاد  رب  وطـــاعـــة 

ــه ــاء الـــقـــوم عــنــه فــإنَّ ــ محيمأمــيــطــي دم ــأس  ك ــدار  الـ عبد  آَل  سقى 

وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »خذيه يا فاطمة، فقد أّدى بعُلك ما عليه، وقد 
قتل اهلل بسيفه صناديد قريش«)1(.

الزهراء تدافع عن موقف اأمري املوؤمنني عليهما ال�سالم يوم فتح مّكة 

بني خمزوم، منهم:  ناسًا من  بنت أيب طالب آوت  أمَّ هاين  أنَّ  السالم  بلغ عليًا عليه 
احلارث بن هشام، وقيس بن السائب، )وعند الواقدي: عبد اهلل بن ربيعة(، فقصد عليه 
كام  يذرقون  آويتم(.فجعلوا  من  )أخرجوا  فنادى:  باحلديد،  مقنَّعًا  دارها  نحو  السالم 

تذرق احلبارى، خوفًا منه.

فخرجت إليه أمَّ هانئ - وهي ال تعرفه - فقالت: يا عبد اهلل، أنا أمَّ هانئ، بنت عمِّ 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، واخت عل بن أيب طالب، انرصْف عن داري.

)1( اإلرشاد - الشيخ املفيد 1: 89 - 90.
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فقال أمري املؤمنني عليه السالم: »أخرجوهم«! فقالت: واهللِ ألشكونَّك إىل رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله.

فنـزع املغفـر عـن رأسـه، فعرفته، فجـاءت تشـتد حتـى التزمتـه، وقالـت: فديُتك، 
حلفـت ألشـكوّنك إىل رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وآلـه. فقـال هلـا: »اذهبـي، فـرّبي 

قسـمك، فإنَّـه بأعـىل الـوادي«.

قالت ُأمُّ هانئ: فجئت إىل النبي صىل اهلل عليه وآله وهو يف قّبة يغتسل، وفاطمة عليها 
ُأمَّ  »مرحبًا بك يا  السالم تسرته، فلام سمع رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله كالمي، قال: 

هانئ وأهاًل«.

ي، أشكو إليك ما لقيُت من عل اليوم. فقال رسول اهلل صىل اهلل  قلت: بأيب أنت وُأمِّ
عليه وآله: »قد أجرُت من أجرِت«.

ه  »إنامَّ جئِت يا ُأمَّ هانئ تشتكني عليًا عليه السالم يف أنَّ فقالت فاطمة عليها السالم: 
أخاف أعداء اهلل وأعداء رسوله«؟!

فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »قد شكر اهللُ لعيل سعيه، وأجرُت من أجارت ُأمَّ 
هانئ، ملكانا من عيل بن أيب طالب«)1(.

أقـول: لقـد آمـن النبـي صـىل اهلل عليـه وآلـه يـوم فتـح مكـة مـن أغلـق بابـه ومـن 
دخـل دار أيب سـفيان ومن ألقى سـالحه كـام تذكر املصـادر))(؛ ومل يؤمن عاّمـة الناس، 
ولذلـك الحـق أمـرُي املؤمنـني هذيـن الشـخصني وأرّص عـىل قتلهـام، وقد شـكر اهللُ له 

)1( الصحيح من سرية اإلمام عل عليه السالم، للسيد جعفر مرتىض العامل 5: )6). 
))( انظر: اخلصال للصدوق: 76)؛ نيل األوطار للشوكاين 8: 165؛ بحار األنوار 97: 17.



308

الم - الجزء األول
س

سيرة الزهراء عليها ال
معالم 

سـعيه حسـب ترصيـح النبي صـىل اهلل عليه وآلـه، وكان موقـف الزهراء عليها السـالم 
ا جاءت  مطابقـًا ملوقـف أمـري املؤمنني عليه السـالم، ولذلـك عاتبـت ُأمَّ هانىء عـىل َأهنَّ

تشـتكي َمن أخـاف أعـداَء اهلل وأعداء رسـوله.

تهيئة الطعام من ِقبل الزهراء عليها ال�سالم

املناسب لزوجها  العائل  اجلّو  السالم قصارى جهدها يف توفري  بذلت فاطمة عليها 
وأوالدها، فكانت تستقي بالقربة حّتى أّثر ذلك يف صدرها، وتطحن بالرحى حتى جملت 
يداها الدمثتان ولّونت دماؤمها خشبة الرحى، وتكسح البيت حّتى اغربت ثياهبا، وتوقد 
النار حتت القدر إلعداد الطعام حتى دكنت ثياهبا، وحتى أصاهبا من ذلك رضر شديد 

حسب تعبري أمري املؤمنني عليه السالم. 

روى الكلينـي يف الـكايف عن اإلمـام الصادق عليه السـالم قـال: »كان أمري املؤمنني 
صلـوات اهلل عليـه حيتطـب ويسـتقي ويكنـس، وكانـت فاطمـة عليهـا السـالم تطحن 

وختبـز«)1(. وتعجن 

ال�ستفادة من الِنعم مبقدار ال�سرورة

لّونت القناعة والزهد والبساطة حياة فاطمة وبعلها وأوالدمها عليهم السالم، وكانوا 
ا قالت: »نِعم حُتفة  يتناولون األطعمة البسيطة، وقد روي عن الزهراء عليها السالم أهنَّ
هتّيأ  إذا  املناسبة  األطعمة  يتناولون  ال  كانوا  أهنَّم  يعني  ال  ذلك  لكّن  التمُر«.))(  املؤمن 
هلم تناوهلا، فقد روى احلمريي يف قرب اإلسناد عن أمري املؤمنني عليه السالم أنَّه قال: 

)1( الكايف 5: 86.
))( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 8: 84).
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»دخلت السوق فابتعت حلاًم بدرهم وذرة بدرهم، فأتيت به فاطمة عليها السالم، حتى 
إذا فرغت من اخلبز والطبخ قالت: لو دعوَت أيب«! 

فأتيته وهو مضطجع وهو يقول: أعوذ باهلل من اجلوع ضجيعًا. فقلت له: يا رسول 
اهلل إنَّ عندنا طعامًا، فقام واتكأ عَلَّ ومضينا نحو فاطمة عليها السالم، فلام دخلنا قال: 
هلّم طعامِك يا فاطمة، فقدمت إليه الربمة والقرص، فغّطى القرص وقال: اللهّم بارك 
لنا يف طعامنا. ثم قال: اغريف لعائشة فغرفت، ثم قال: اغريف ألُمِّ سلمة فغرفت، فام زالت 
تغرف حتى وّجهت إىل نسائه التسع قرصة قرصة ومرقًا. ثم قال: اغريف ألبيك وبعلك، 
ثم قال: اغريف وُكل وأهدي جلاراتك، ففعلْت وبقي عندهم أيامًا يأكلون.)1( ونلحظ يف 

هذ املجال الربكة التي سّببها دعاء النبي صىل اهلل عليه وآله.

وروى ابـن املغـازيل عـن ُأم سـلمة أّن النبّي صـىّل اهلل عليـه وآله وسـّلم كان يف بيتها 
عـىل َمناَمـة حتتـه كسـاء َخيرَبيُّ فجـاءت فاطمـة صلـوات اهلل عليهـا برِبَمة فيهـا َخِزيَرة 
فقـال رسـول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسـلم(: »ادعي زوَجِك وابنَيِك حسـنًا وحسـينًا، 
فَدَعوهُتُـم فبينـا هـم يأكلـون إذ نزلـت عىل النبّي صـىل اهلل عليـه وآلـه«: ﴿إّنمـا يُِريـدُ اهلُل 
لِيُذهِـبَ عَنُكـمُ الرِّجـسَ أهـَل البَيـتِ ويُطهِّرَُكـم تَطِهـريًا﴾))( فأخذ النبيُّ )صىل اهلل عليه 
وآلـه وسـلم( بفضَلـة الكسـاء فَغّطاهـم ثـّم قـال: »اللهـّم هـؤالء أهـُل بيتـي، َفَأْذِهب 

رُهـم َتطِهريًا«.)3( جـَس وطهِّ َعنُهم الرِّ

)1( قرب اإلسناد للحمريي: ص5)3.
))( سورة األحزاب: اآلية 33.

)3( مناقب عل بن أيب طالب البن املغازيل: ص336 /ح433.
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الب�ساطة يف العي�ض

الوالد  تعامل  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  وآله مع صهره  عليه  اهلل  النبي صىل  تعامل 
الشفيق، ومّلا عِلم منه َأنَّه ال يمتلك إال سيفه ودرعه وناضحه، مل يأمره ببيع سيفه، ألَنَّ 
الناضح،  ببيع  املجاهد الذي قام اإلسالُم بسيفه ال يستغني عن هذا السيف، ومل يأمره 
ألَنَّه مل يشأ أن يبيع صهره شيئًا يتاجه يف متشية ُأمور معيشته، فقد كانت احلياة ال تصلح 
يومذاك من دون أن يمتلك املرء ناضحًا يستقي به املاء ويمل عليه األثاث، لكنه صىل 
اهلل عليه وآله أمره ببيع الدرع، وما أيرسه! فلاّم باع أمري املؤمنني درعه سكب الدراهم يف 
حجر رسول اهلل، ومل يسأل النبي عليًا عن عدد الدراهم، لكنه قبض منها قبضة واحدة 
جعلها يف الطيب، ثم قبض منها بكلتا يديه فجعلها يف الثياب وعامة األثاث، فيتبنّي َأنَّ 
حصة الطيب من الدراهم كانت الُثلث. هكذا بدأ التعامل سلسًا سهاًل، فكانت األُمور 
بيتهام  َأنَّ  الزوجني  ينقص من سعادة  ومل  والقناعة.  البساطة  بصبغة  تلته مصطبغة  التي 
كان خاليًا من أسباب الرتف، ومل يقّلل دفء حياهتام َأنَّ أرض بيتهام فرشت بالرمل بدالً 
من السجاجيد الفاخرة. وقد حتدثنا يف الفصل السابق عن جهاز الزهراء عليها السالم 

وبساطته، حيث كان أبلغ درس يف االقتصاد والزهد والقناعة. 

عليه  عل  قال  طويل:..  حديث  يف  الّسالم  عليه  اهلل  عبد  أيب  عن  املجليس  أخرج 
الّسالم: »قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: ُقم فبِع الدرع، فقمت فبعته وأخذت الثمن، 
ودخلت عىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، فسكبت الدراهم يف ِحجره، فلم يسألني كم 
هي وال أنا أخربته، ثم قبض قبضة ودعا بالالً فأعطاه وقال: ابتع لفاطمة طيبًا. ثم قبض 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله من الدراهم بكلتا يديه فأعطاه أبا بكر وقال: ابتع لفاطمة ما 

يصلحها من ثياب وأثاث البيت، وأردفه بعاّمر بن يارس وبعّدة من أصحابه.



311

م •
ال

س
 ال

ما
ليه

 ع
ين

من
ملؤ

ر ا
مي

ت أ
 بي

ىل
ة 

طم
فا

 –
ل 

ام
لل

ل ا
ص

لف
• ا

فحرضوا السوق فكان مما اشرتوه قميص بسبعة دراهم، ومخار بأربعة دراهم وقطيفة 
سوداء خيربية، ورسير مزمل برشيط، وفراشان من خيش مرص حشو أحدمها ليف وحشو 
أذخر، وسرت من صوف،  الطائف حشوها  أدم  من  مرافق  وأربع  الغنم،  اآلخر من جز 
وحصري هجري، ورحى لليد، وخمضب من نحاس، وسقاء من أدم، وقعب للبن، وشّن 
للامء، ومطهرة مزفتة، وجّرة خرضاء، وكيزان خزف، حتى إذا استكمل الرشاء محل أبو 
بكر بعض املتاع، ومحل أصحاب رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله الذين كانوا معه الباقي، 
فلام عرض املتاع عىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله جعل يقلبه بيده ويقول: بارك اهلل ألهل 
البيت - ويف رواية َأنَّه ملا وضع بني يديه بكى ثم رفع رأسه إىل السامء وقال: اللهم بارك 

لقوم جّل آنيتهم اخلزف...«.إىل آخر احلديث)1(.

وروي عن أنس، قال: مّلا تزّوج عل عليه الّسالم بفاطمة عليها الّسالم قال رسول اهلل 
صىّل اهلل عليه وآله ألسامء بنت عميس: »اذهبي فهيئي منزهلام«. فجاءت أسامء إىل البيت 
فعملت فراشًا من رمل، والثاين من أدم حشوها ليف، ومرقعة من أدم حشوها ليف. فلام 
صىّل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله العشاء اآلخرة انرصف إىل بيت فاطمة عليها الّسالم، 
فنظر إليها ودعا هلا بالربكة، فانرصف فبعث بفاطمة عليها الّسالم إىل عل عليه الّسالم 

يف ذلك البيت.

وروي عن احلسن البرصي، قال: كان لعل وفاطمة عليهام الّسالم قطيفة إذا لبساها 
بطول انكشفت ظهورمها، وإذا لبساها بالعرض انكشفت رؤوسهام.

هذه  يف  جهازها  وكان  النكاح،  من  ليلة  وعرشين  تسع  بعد  هبا  بنى  إنَّه  رواية:  ويف 
الرواية فراشني من خيوش، أحدمها حمشّو بليف، واآلخر بحذو احلذائني، وأربع وسائد، 

)1( بحار األنوار 43: 94 /ح 5 عن أمايل الشيخ.
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وسادتني من ليف واثنتني من صوف.

وروي عن جابر، قال: حرضنا عرس عل وفاطمة عليهام الّسالم، فام رأينا عرسًا كان 
أحسن منه حسنًا، هّيأ لنا رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله زيتًا ومترًا فأكلنا، وكان فراشهام 

ليلة عرسهام إهاب كبش)1(.

عن عل عليه الّسالم: »إِنَّ رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله مّلا زّوجه فاطمة عليها الّسالم 
بعث معها بخميلة، ووسادة أدم حشوها ليف، ورحائني، وسقاء، وجّرتني«.

حتى  سنوت))(  لقد  »واهلل  يوم:  ذات  الّسالم  عليها  لفاطمة  الّسالم  عليه  عل  فقال 
الّسالم:  فاذهبي فاستخدميه. فقالت عليها  أباك بسبي  اهلل  اشتكيت صدري، وقد جاء 

وأنا واهلل لقد طحنت حتى جملت)3( يداي«.

إىل أن قال: »وأتامها النبي صىّل اهلل عليه وآله وقد دخال يف قطيفتهام، إذا غّطيا رؤوسهام 
انكشفت أقدامهام، وإذا غّطيا أقدامهام تكشفت رؤوسهام، فثارا، فقال صىّل اهلل عليه وآله: 

مكانكام«.. احلديث)4(.

الهتمام باآداب الطعام واللبا�ض والكالم

أّكـدت الزهـراء عليهـا السـالم عـىل أمـر االهتـامم باحلـذر مـن اإلرساف يف الطعام 
رضورة،  غـري  مـن  وتنويعهـا  املالبـس  ارتـداء  يف  واإلرساف  البـدن،  حاجـة  فـوق 

)1( ملحقات إحقاق احلق 19: 144، عن تاريخ اخلميس.
))( )سنوت( بفتح السني املهملة والنون أي: استقيت من البئر فكنت مكان السانية، وهي الناقة. عمدة القاري للعيني 

.(88 :((
)3( املجل: أثر العمل يف اليد، يغلظ جلدها، وجيتمع حتته ماء.

)4( ملحقات إحقاق احلق 10: 371، عن صفة الصفوة.
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واإلرساف يف احلديـث والتشـّدق فيـه. ونقلـت عـن أبيهـا املرسـل صىل اهلل عليـه وآله 
تـي: الذين غذوا بالنعيـم، الذين يأكلـون ألوان الطعام، ويلبسـون ألوان  قولـه »رشار ُأمَّ

الثيـاب، ويتشـّدقون يف الـكالم«)1(.

رعاية اآداب النوم والراحة

اإلخالد إىل النوم لياًل واالسرتاحة هنارًا من احتياجات البدن البرشي التي ال يمكن 
جتاهلها، وكان لرسول اهلل وأهل بيته املعصومني - والزهراء منهم - عليهم السالم هنج 
خاص أخذوه عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله؛ فقد كان دأبه صىل اهلل عليه وآله أن ينام 
والتهّجد.  القرآن  وتالوة  بالصالة  الليل  من  كبري  قسط  وإحياء  للعبادة  يقوم  ثم  مبكرًا 
وكان ينام عىل طهارة، وكان يتوضأ وضوءه للصالة ثم يرقد. وكان ال يلني فراشه الذي 
ينام عليه، وكان ينام متوجهًا إىل القبلة، وينام عىل جنبه األيمن ويضع يده اليمنى حتت 
خده، وكان ينام ذاكرًا هلل تعاىل، غري ممتىلء البطن من الطعام، فإذا استيقظ استاك وتوضأ 

وسجد هلل ونظر إىل السامء وقرأ اآليات األواخر من سورة آل عمران.

وقد أخرج املتقي اهلندي عن ابن السني عن فاطمة عليها السالم َأنَّ رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله قال هلا: »إذا أخذِت مضجعك فقويل )احلمد هلل الكايف، سبحان اهلل األَعىل، 
حسبي اهلل وكفى، ما شاء اهلل قىض، سمع اهلل ملن دعا، ليس من اهلل ملجأ، وال وراء اهلل 
ملتجأ، توّكلت عىل اهلل ريب وربكم ما من دابة إال هو آخٌذ بناصيتها، إنَّ ريّب عىل رصاط 
مستقيم، احلمد هلل الذي مل يتخذ ولدًا، ومل يكن له رشيك يف امللك، ومل يكن له ويل من الذل 

وكرّبه تكبريًا( ما من مسلم يقوهلا عند منامه ثم ينام وسط الشياطني واهلوام فترّضه«.))(
)1( مسند فاطمة للسيوطي: ص7).

))( كنز العامل 15: 341 /ح 41303.
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َأنَّ  وروى الشيخ الصدوق يف علل الرشايع عن عل )عليه السالم( حديثًا ذكر فيه 
الزهراء عليها السالم طلبت من أبيها خادمًا ُيعينها يف أداء أعامل البيت التي أثقلت عليها 
حتى أصاهبا منها رضر شديد، وَأنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال هلام: »أفال أعّلمكام 
ما هو خري لكام من اخلادم؟! إذا أخذمتا منامكام فسّبحا ثالثًا وثالثني، وامحدا ثالثًا وثالثني، 
وكرّبا أربعًا وثالثني«. قال: فأخرجت فاطمة عليها السالم رأسها فقالت: »رضيُت عن 

اهلل ورسوله، ورضيت عن اهلل ورسوله، ورضيت عن اهلل ورسوله«.)1(

ويف رواية ُأخرى رواها املتقي اهلندي عن جعفر بن حممد عن أبيه عن عل بن احلسني 
عن احلسني بن عل عن عل بن أيب طالب َأنَّه قال لفاطمة: »اذهبي إىل أبيك فسليه يعطك 
خادمًا يقيك الرحى وحر التنور! فأتته فسألته، فقال: إذا جاء سبي فأتينا! فجاء سبي من 
إياه، وكان رسول اهلل صىل اهلل عليه  الناس يطلبون ويسألونه  البحرين، فلم يزل  ناحية 
- وآله - وسلم معطاًء ال ُيسئل شيئًا إال أعطاه، حتى إذا مل يبق يشء أتته تطلب، فقال 
هلا رسول اهلل صىل اهلل عليه - وآله - وسلم: جاءنا سبي فطلبه الناس، ولكن أعّلمك 
السبع  الساموات  رّب  )اللهّم  فقويل:  فراشك  إىل  أويت  إذا  خادم!  من  لك  خري  هو  ما 
ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل يشء، ُمنزل التوراة واإلنجيل والقرآن، وفالق احلب 
والنوى، إنِّ أعوذ بك من رّش كل يشء أنت آخٌذ بناصيته، أنت األّول فليس قبلك يشء، 
وأنت اآلخر فليس بعدك يشء، وأنت الظاهر فليس فوقك يشء، اقض عنّا الدين، وأغننا 
من الفقر( فانرصفت فاطمة راضية بذلك من اجلارية. قال عيل: فام تركُتها منذ عّلمني 
رسول اهلل صىل اهلل عليه - وآله - وسلم، قيل: وال ليلة صفني؟ قال: وال ليلة صفني«.))(

)1( علل الرشايع ): 366، باب تسبيح فاطمة عليها السالم.
))( كنز العامل 15: )50 /ح 41975.
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املنافقون يلومون النبي على تزويجه فاطمة من اأمري املوؤمنني

يبقى املنافقون األعداء الدائميني ألمري املؤمنني عليه السالم، فهم وراء كّل فتنة أو 
طعن أو انتقاص من شأن أمري املؤمنني عليه السالم. فلقد طعنوا يف استخالف رسول اهلل 
إّياه يف املدينة يف غزوة تبوك، وقالوا بأّنه ما خّلفه إالّ استثقاالً له؛ وطعنوا يف تزويج النبي 
فاطمة منه، واستقّلوا املهر الذي دفعه أمري املؤمنني عل عليه السالم. ونالحظ اجلواب 
احلكيم لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حني أظهر هلؤالء املنافقني بأّن اهلل تعاىل هو الذي 
زّوج عليًا من فاطمة يف ليلة اإلرساء، مبّينًا أّن هؤالء املنافقني إنَّام يطعنون يف اهلل تعاىل 

وليس يف نبّيه. 

روى الطوس يف أماليه عن موسى بن إبراهيم املروزي، عن موسى بن جعفر، عن 
اهلل  ملا زّوج رسول اهلل صىل  قال:  اهلل  بن عبد  السالم، عن جابر  أبيه، عن جده عليهم 
عليه وآله فاطمة من عل أتاه ُأناس من قريش فقالوا: إنَّك زّوجت عليًا بمهر خسيس، 
فقال: »ما أنا زّوجت عليًا، ولكن اهلل عز وجل زّوجه ليلة أرسي يب عند سدرة املنتهى، 
أوحى اهلل إىل السدرة أن انثري ما عليك! فنثرت الدر واجلوهر واملرجان، فابتدر احلور 
العني فالتقطن، فهن يتهادينه ويتفاخرن ويقلن: هذا من نثار فاطمة بنت حممد صىل اهلل 
وقال  قطفة،  عليها  وثنى  الشهباء،  ببغلته  النبي  أتى  الزفاف  ليلة  كانت  فلام  وآله.  عليه 
لفاطمة: اركبي وأمر سلامن أن يقودها والنبي صىل اهلل عليه وآله يسوقها، فبينام هو يف 
بعض الطريق إذ سمع النبي صىل اهلل عليه وآله وجبة فإذا هو بجربئيل يف سبعني ألفًا، 
وميكائيل يف سبعني ألفًا، فقال النبي صىل اهلل عليه وآله: ما أهبطكم إىل األرض؟ قالوا: 
جئنا نزف فاطمة إىل عيل بن أيب طالب فكرب جربئيل، وكرب ميكائيل، وكربت املالئكة، 
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وكرب حممد صىل اهلل عليه وآله، فوقع التكبري عىل العرائس من تلك الليلة«)1(.

النبي يحدث فاطمة عن بع�ض مناقب اأمري املوؤمنني

أمري  بمناقب  فاطمة  مناسبة عىل حتديث  أكثر من  وآله يف  اهلل عليه  النبي صىل  دأب 
املؤمنني عليهام السالم، كام دأب عىل حتديث أمري املؤمنني بمناقب فاطمة عليهام السالم. 

عن أيب أيوب األنصاري قال: إنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله مرض مرضة فأتته 
فاطمة عليها السالم تعوده وهو ناقٌه من مرضه، فلام رأت ما برسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله من اجلهد والضعف خنقتها العربة حتى جرت دمعتها عىل خدها، فقال النبي صىل 
اهلل عليه وآله هلا: »يا فاطمة إنَّ اهلل جّل ِذكره اّطلع إىل األرض اطالعة فاختار منها بعلك، 
سلاًم  أقدمهم  زّوجك  إياك  اهلل  لكرامة  أنَّ  فاطمة  يا  علمِت  أما  فأنكحُتكه،  إيل  فأوحى 
وأعظمهم حلاًم، وأكثرهم علاًم«. قال: فرّست بذلك فاطمة عليها السالم واستبرشت 
بام قال هلا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فأراد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أن يزيدها 
ثامن  لعيل  فاطمة  »يا  فقال:  حممد،  وآل  وملحمد  له  اهلل  قسمه  الذي  من  كله  اخلري  مزيد 
واحلسني،  احلسن  وسبطاه  وزوجته،  وحكمته  وعلمه،  وبرسوله،  باهلل  إيامنه  خصال: 
ُأعطينا  بيت  أهل  ا  إنَّ فاطمة  يا  اهلل.  بكتاب  املنكر، وقضاؤه  باملعروف، ونيه عن  وأمره 
سبع خصال مل ُيعطها أحٌد من األّولني قبلنا، وال ُيدركها أحد من اآلخرين بعدنا: نبينا 
خري األنبياء وهو أبوك، ووصينا خري األوصياء وهو بعلك، وشهيدنا سيد الشهداء وهو 
ة  محزة عم أبيك، ومنّا من له جناحان يطري هبام يف اجلنة وهو جعفر، ومنّا سبطا هذه األمَّ

ومها ابناك«))(.
)1( بحار األنوار - العالمة املجليس 43: 104؛ دالئل اإلمامة - حممد بن جرير الطربي )الشيعي(: ص 100 - )10.

))( بحار األنوار - العالمة املجليس 43: 97 - 98.
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ملا زّوج رسول اهلل صىل اهلل  الكايف عن يعقوب بن شعيب قال:  الكليني يف  وروى 
عليه وآله عليًا فاطمة دخل عليها وهي تبكي فقال هلا: »ما ُيبكيِك؟ فواهلل لو كان يف أهيل 
خري منه ما زّوجتكه، وما أنا زّوجتكه ولكن اهلل زّوجِك وأصدق عنك اخلمس ما دامت 

الساموات واألرض«)1(.

الطرائف: ذكر شـيخ املحدثني ببغداد بإسـناده عن أسـامء بنت واثلة قالت: سـمعت 
أسـامء بنـت عميـس تقول: سـمعت سـيديت فاطمـة عليها السـالم تقـول: »ليلـة دخل 
يب عـيل عليـه السـالم أفزعنـي يف فـرايش، قلـت: بامذا أفزعـك يا سـيدة نسـاء العاملني؟ 
قالـت: سـمعت األرض حتّدثـه وحيّدثهـا، فأصبحت وأنـا فزعة، فأخـربت والدي صىل 
اهلل عليـه وآلـه فسـجد سـجدة طويلـة ثـم رفـع رأسـه وقـال: يا فاطمـة أبـرشي بطيب 
النسـل، فـإنَّ اهلل فّضـل بعلـك عـىل سـائر خلقـه، وأمـر بـه األرض أن حتّدثـه بأخبارها 

ومـا جيـري عىل وجههـا من رشقهـا إىل غرهبـا«.))(

النبي يحدث اأمري املوؤمنني عن بع�ض مناقب فاطمة

روي أنَّ النبي صىل اهلل عليه )وآله( وسلم قال لعل )عليه السالم(: »يا عيل ُأعطيَت 
ثالثًا مل ُأعطهن، فقال: يا رسول اهلل، وما ُأعطيت؟ قال: ُأعطيَت صهرًا مثيل، وُأعطيَت 
مثل زوجتك فاطمة ومل ُأعطها، وُأعطيت مثل احلسن واحلسني. ويف رواية: ُأوتيت ثالثًا 
بنتي  مثل  صديقة  وأوتيت  مثيل،  أنا  أوت  ومل  مثيل  صهرًا  ُأوتيَت  أنا:  وال  أحد  يؤهتن  مل 
ومل أوت مثلها زوجة، وأوتيت احلسن واحلسني من صلبك ومل أوَت من صلبي مثلهام، 

)1( بحار األنوار 43: 144.

))( بحار األنوار 41: )7).



318

الم - الجزء األول
س

سيرة الزهراء عليها ال
معالم 

ولكنكم مني وأنا منكم«.)1(

النبوة أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه - وآله - وسلم قال  أبو سعيد يف رشف  وروى 
لعل، »أوتيَت ثالثًا مل يؤهتن أحد وال أنا: أوتيت صهرًا مثيل ومل أؤت أنا مثلك، وأوتيت 
زوجة صديقة مثل ابنتي، ومل أؤت مثلها زوجة، وأوتيت احلسن واحلسني من صلبك، ومل 

أؤت من صلبي مثلهام، ولكنكم مني وأنا منكم«.))(

وعكة تلّم بالزهراء، وف�سيلة لأمري املوؤمنني

أخـرج ابـن أيب احلديـد املعتـزيل حديثًا عـن رجل حلف بـأنَّ أمري املؤمنـني عليًا خري 
ـة وإال فامرأتـه طالـق ثالثـًا، فـأراد أبوهـا التفريق بينهـام، )ثم سـاق احلديث  هـذه األُمَّ

إىل أن وصـل إىل قوله(: 

»... نشدتك اهلل يا أمري املؤمنني، أمل تعلم أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال لفاطمة 
عليها السالم وهو عندها يف بيتها عائد هلا: يا بنية، ما عّلتك؟ قالت: الوعك يا أبتاه - 
أتشتهني شيئًا؟  هلا:  فقال  وآله -  اهلل عليه  النبي صىل  غائبًا يف بعض حوائج  وكان عيّل 
قالت: نعم أشتهي عنبًا، وأنا أعلم أنَّه عزيز، وليس وقت عنب، فقال صىل اهلل عليه وآله: 
تي عندك منزلة، فطرق عيّل  إنَّ اهلل قادر عىل أن جييئنا به، ثم قال: اللهّم ائتنا به مع أفضل أمَّ
الباب، ودخل ومعه مكتل قد ألقى عليه طرف ردائه، فقال له النبي صىل اهلل عليه وآله: ما 
هذا يا عيل؟ قال: عنب التمسُته لفاطمة، فقال: اهلل أكرب، اهلل أكرب، اللهم كام رسرتني بأن 
خصصت عليًا بدعويت، فاجعل فيه شفاء بنيتي، ثم قال: ُكيل عىل اسم اهلل يا بنية، فأكلت، 

)1( نظم درر السمطني للزرندي: ص114.
))( الرياض النرضة للمحب الطربي 3: 173.
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وما خرج رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله حتى استقلت وبرأت« - احلديث.)1(

نظرة يف حديث نزول املتاع لفاطمة عليها ال�سالم من ال�سماء ليلة عر�سها 

بن  الرمحن  الشيخ عبد  املرعيش )ره( يف رشح إحقاق احلق رواية عن  السيد  أخرج 
عبد السالم الصفوري الشافعي البغدادي )املتوىف سنة 884 هــ( يف نزهة املجالس))(، 
قال: رأيت يف العقائق، أنَّ فاطمة - عليها السالم - بكت ليلة عرسها، فسأهلا النبي صىل 
الدنيا، ولكن نظرت إىل  »تعلم أنِّ ال أحب  اهلل عليه وآله وسلم عن ذلك، فقالت له: 
فقري يف هذه الليلة، فخشيت أن يقول يل عيل بأي يشء جئت«، فقال النبي صىل اهلل عليه 
»لك األمان، فإنَّ عليًا مل يزل راضيًا مرضيًا«، ثم بعد ذلك تزّوجت امرأة  وآله وسلم: 
من اليهود وكانت كثرية املال، فدعت النساء إىل عرسها فلبسن أفخر ثياهبن، ثم قلن: 
نريد أن ننظر إىل بنت حممد وفقرها. فدعوهنا، فنزل جربيل بحّلة من اجلنة، فلاّم لبستها 
واّتزرت وجلست بينهن رفعت اإلزار فلمعت األنوار، فقالت النساء: من أين لك هذا 
يا فاطمة؟ فقالت: »من أيب«، فقلن: من أين ألبيك؟ قالت: »من جربيل«، قلن: من أين 
جلربيل؟ قالت: »من اجلنة«، فقلن: نشهد أن ال إله إالَّ اهلل وأنَّ حممدًا رسول اهلل، فمن 

أسلم زوجها استمّرت معه، وإالَّ تزّوجت غريه)3(.

الفريقني  علامء  رواها  متكاثرة  أحاديث  مع  تعارضه  عن  فضاًل  احلديث  هذا  أقول: 
تناولت بالتفصيل املتاع البسيط الذي بدأ به عل وفاطمة سالم اهلل عليهام حياهتام املشرتكة 
أنَّ  فوقه  مزيد  ال  بام  وبرهنّا  والقناعة،  الزهد  يف  األعىل  املثل  به  رضبا  والذي  املباركة، 

)1( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد 0): 5)).
))( ): 6))، طبع القاهرة.

)3( رشح إحقاق احلق - السيد املرعيش 10: 401 - )40.
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مستلزمات  توفري  يف  الزائد  باإلنفاق  وال  املادية  باألُمور  هلا  عالقة  ال  الزوجية  السعادة 
بيت الزوجية، بل تقوم ركائزها عىل املحبة املتبادلة والتفاهم املشرتك والتعاون بني طريف 
هذه العالقة املباركة، فإنَّ احلديث املذكور مل يرد إالَّ عن طرق أهل السنة كام نّوه السيد 
اهلل عليها ال حترض  العاملني سالم  نساء  أنَّ سيدة  احلديث؛ فضاًل عن  بداية  املرعيش يف 
جمالس اليهود! وقد وردت أحاديث ُأخرى نقلها أهل السنة، مضموهنا أنَّ فاطمة عليها 
السالم بكت أمام أبيها وشكت له أنَّ نساء قريش عرّيهنا أنَّ أباها زّوجها من رجل فقري 
ال مال له!! فراح رسول اهلل يّدثها عن مناقب أمري املؤمنني عليه السالم حتى رضيت. 
وقد روى احلافظ الكنجي وغريه - وستأيت روايته قريبًا - عن أمِّ سلمة أنَّ فاطمة عليها 
من  أول  ألنَّ  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  من  بزواجها  النساء  عىل  تفتخر  كانت  الّسالم 

خطب عليها جربئيل.

رعاية احلجاب

جاء يف تفسري األمثل: )احلجاب يف اللغة هو اليشء الذي يول بني شيئني، ولذلك 
ُأطلق عىل الغشاء املوجود بني األمعاء والقلب والرئة اسم احلجاب احلاجز.

الساتر يف عدة مواضع،  أو  احلائل  بمعنى  الكلمة  الكريم هذه  القرآن  استعمل  وقد 
بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ َل يُؤْمِنُونَ  كاآلية )45( من سورة اإلرساء حيث تقول: ﴿جَعَْلنَا 
بِاْلَخِرَةِ حِجَابًا مَسُْتورًا﴾. ونقرأ يف اآلية ))3( من سورة ص: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَاِب﴾، 
هُ إِلَّ وَحْيًا  مَهُ اللَّ وجاء يف اآلية )51( من سورة الشورى: ﴿وَمَا َكانَ لِبَشٍَر َأنْ يَُكلِّ

َأوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَاٍب﴾.

منذ  النساء  بلباس  يتعلق  فيام  )السرت(  كلمة  استعملت  فقد  الفقهاء  كلامت  يف  أما 
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قديم األيام وإىل يومنا هذا، وورد أيضًا يف الروايات اإلسالمية هذا التعبري أو ما يشبهه، 
واستعامل كلمة )احلجاب( يف شأن لباس املرأة اصطالح ظهر يف عرصنا عىل األكثر، وإذا 

وجد يف التواريخ والروايات فقليل جدًا()1(.

روي أنَّ النبي صىل اهلل عليه - وآله - وسلم قال: »أّي يشء خري للنساء؟« فلم جيب 
أحد، فقالت فاطمة - عليها السالم -: »أالّ يرين الرجال وال يروهن«، فقال النبي صىل 

ا بضعة مني«.))( اهلل عليه - وآله - وسلم: »إنَّ

وروى البزار بإسناده عن سعيد بن املسيب عن عل - عليه السالم -، أنَّه كان عند 
رسول اهلل صىل عليه - وآله - وسلم فقال: »أّي يشء خري للمرأة«؟ فسكتوا، فلام رجعت 
قلت لفاطمة: »أي يشء خري للنساء«؟ قالت: »أالّ يراهن الرجال«، فذكرُت ذلك للنبي 
صىل اهلل عليه - وآله - وسلم فقال: »إنامَّ فاطمة بضعة مني - عليها السالم -«. ثم قال 

البزار: وهذا احلديث ال نعلم له إسنادًا عن عل - عليه السالم - إالَّ هذا اإلسناد.)3(

بأنَّه ال يعلم له إسنادًا عن عل عليه  البزار بإسناده وقال  أقول: احلديث الذي رواه 
السالم غري اإلسناد الذي ذكره قد ورد بلفظ )فسكتوا( وليس بلفظ )فسكتنا(، مما يدّل 
عىل أنَّ املخاطب بالسؤال هم أصحاب رسول اهلل دون أمري املؤمنني عليه السالم، وأنَّ 
السؤال لزوجته فاطمة عليها السالم )رّبام من  املؤمنني عليه السالم قد ذكر ذلك  أمري 
فاطمة بضعة  »إنامَّ  فقال:  اهلل  لرسول  نقل جواهبا  إِنَّه  ثم  الفضل(،  وبيان  االختبار  باب 
مني«. وليس يف احلديث بصيغته املذكورة ما يدّل عىل عدم علم أمري املؤمنني عليه السالم 

- وهو باب علم رسول اهلل - باجلواب. 

)1( تفسري األمثل للشيخ نارص مكارم 13: 330.

))( مجهرة األمثال أليب هالل العسكري ): 140.
)3( البحر الزخار للبزار ): 159، نقاًل عن )بعض ما ورد يف علم فاطمة عليها السالم( ط مركز املصطفى.
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رعاية احلجاب بعد املوت

بنت  قالت ألسامء  السالم  فاطمة عليها  َأنَّ  ُأمِّ أيب جعفر  الطربي عن  املحب  أخرج 
الثوب  املرأة  عىل  ُيطرح  إنَّه  بالنساء،  يصنع  ما  استقبحت  قد  إنِّ  أسامء  »يا  عميس: 
فيصفها«، فقالت أسامء: يا ابنة رسول اهلل، أال ُأريك شيئًا رأيته بأرض احلبشة؟! فدعت 
»ما أحسن هذا وأمجله ال  فقالت فاطمة:  ثوبًا،  بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها 
تعرف به املرأة من الرجل! فإذا أنا مت فاغسليني أنت وعيل وال يدخل عيّل أحد«. فلام 
توفيت جاءت عائشة تدخل فقالت أسامء: ال تدخل! فشكت )عائشة( إىل أيب بكر )و( 
قالت: إنَّ هذه اخلثعمية حتول بيننا وبني بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم وقد 
جعلت هلا مثل هودج العروس، فجاء أبو بكر فوقف عىل الباب فقال: يا أسامء ما محلك 
النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم يدخلن عىل بنت رسول اهلل صىل  عىل أن منعت أزواج 
اهلل عليه وآله وسلم وجعلت هلا مثل العروس؟ فقالت: أمرتني أن ال يدخل عليها أحد، 
وأريُتها هذا الذي صنعُت وهي حية، فأمرتني أن أصنع ذلك هلا. قال أبو بكر: اصنعي ما 
أمرتِك! ثم انرصف وغسلها عل وأسامء. خرجه أبو عمر وخرج الدواليب معناه خمترصًا)1(.

السالم  فاطمة عليها  قال: مرضت  ابن عباس  الغمة عن  األربل يف كشف  وأخرج 
مرضًا شديدًا فقالت ألسامء بنت عميس: »أال ترين إىل ما بلغت؟ فال حتمليني عىل رسير 
ظاهر«، فقالت: ال، لعمري، ولكن أصنع نعشًا كام رأيت يصنع باحلبشة، قالت: فأرينيه، 
فأرسلت إىل جرائد رطبة فقطعت من األسواق، ثم جعلت عىل الرسير نعشًا، وهو أول 

ما كان النعش، فتبسمْت وما رأيتها متبسمة إال يومئذ، ثم محلناها فدفناها لياًل))(. 

)1( ذخائر العقبى - أمحد بن عبد اهلل الطربي: ص 53.
))( كشف الغمة 1: 6)1؛ وسائل الشيعة )ط. آل البيت( - احلر العامل 3: 0)) - 1)).
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وعن أسامء بنت عميس أنَّ فاطمة عليها السالم قالت: »هلا إنِّ قد استقبحت ما يصنع 
بالنساء، إنَّه ُيطرح عىل املرأة الثوب فيصفها ملن رأى«، فقلت: يا بنت رسول اهلل أنا أصنع 
طرحت  ثم  فحبستها  رطبة«  بجريدة  »فدعوت  قالت:  احلبشة،  بأرض  رأيته  شيئًا  لك 
عليها ثوبًا، فقالت فاطمة: »ما أحسن هذا وأمجله، ال ُتعرف به املرأة من الرجل، فإذا مّت 

فاغسليني أنت« - إىل أن قال - فلام ماتت عليها السالم غسلها عل وأسامء)1(.

ملاذا احلجاب؟

قال السيد جعفر مرتىض العامل حتت عنوان )ملاذا احلجاب؟!(:

)وبعد.. فإنَّ من الواضح: أنَّ اهلل سبحانه قد أراد هلذا اإلنسان أن يعمر الكون، وأن 
يوصله بكل ما فيه إىل كامله، وقد رسم له من األحكام والضوابط السلوكية ما يفظ له 
نه من الوصول إىل هدفه هذا..  مسريته يف هذا االجتاه، وينسجم مع طبيعة تكوينه، ويمكِّ
ويكون به ضامن سالمته وسالمة كل من ييط به، أو يتعاطى معه، ويكون له درجة من 

التأثر به، أو التأثري فيه.

وقد كان حلياة اإلنسان األرسية أو املجتمعية حظ من هذه العناية اإلهلية من حيث 
تأثري  هلا  التي  وحاالته،  وخصائصه  شخصيته  مكونات  وصياغة  صناعة  يف  إسهامها 
ز للقوى الكامنة،  عميق يف نشوء قدراته، وتبلور إراداته الفاعلة واملؤثرة يف جهده املحفِّ

والذي يسهم يف تغيري املسار، ليصبح يف هذا االجتاه أو ذاك.

األرسة  داخل  يف  واملرأة  الرجل  بني  العالقة  ختضع  أن  اإلهلية  احلكمة  اقتضت  وكام 
إنسانية وأخالقية، والتزامات وأحكام رشعية ال يصح  ويف خارجها لضوابط ومعايري 

)1( وسائل الشيعة )ط. آل البيت( - احلر العامل 3: 1)).
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واملبادئ هي األساس  والقيم  والعفاف،  الطهر  يكون  أن  أيضًا  اقتضت  ا  فإهنَّ جتاوزها؛ 
التسبيب،  التكوين يف نطاق دائرة  لذلك كله. وقد ارتكز ذلك كله إىل حقيقة اقتضاها 
وهي أنَّ مساحات اجلامل، ومناشئ وموجبات اإلغراء، التي هتيئ لالنجذاب الغريزي 
رضورة  تفرضه  ما  هو  ذلك  ألَنَّ  الرجل،  لدى  عليه  هي  مما  وأوسع  أوفر  املرأة،  لدى 
أن تقوم هذه املساحات بوظائفها يف حتقيق االنجذاب الغريزي يف نطاق ضابطة العفة 

والطهر وااللتزام.

ثم جاءت الترشيعات والتوجيهات، وكذلك الرتبية عىل القيم واملبادئ والفضائل، 
ورفض الرذائل، لتساعد عىل إبقاء املساحات اجلاملية ومواقع اجلذب الغرائزي ضمن 
دائرة السيطرة، لكي تتمكن من القيام بمهامهتا يف بناء احلياة بصورة صحيحة وسليمة، 

وعىل أفضل وجه وأمته. 

بإبعاد  تعنى  ا  ألهنَّ والشمولية؛  الدقة،  منتهى  يف  الترشيعات  هذه  تأيت  أن  بد  ال  كان 
كال اجلنسني - ما داما خارج دائرة اإلباحة الرشعية - عن األجواء الغرائزية، حتى عىل 
مستوى الوهم والتخيل ألية عالقة غري سليمة، وإزالة أية درجة من درجات اإلثارة التي 

ال ختضع لاللتزامات والضوابط املفروضة من ناحية الشارع املقدس.

من هنا نجد: أنَّ فاطمة الزهراء )عليها السالم( ال ترىض بدخول األعمى إىل جملسها، 
ا تراه، وألَنَّه يشم الريح.. كام أنَّ الشارع احلكيم قد كره للرجل أن جيلس يف املوضع  ألهنَّ
الذي تقوم عنه املرأة قبل أن يربد، وهذا بحد ذاته يكفي للتعريف بام يرمي إليه الشارع، 
حني فرض عىل املرأة سرت مساحات اجلامل واإلغراء يف جسدها عن نظر الرجل. وقد 

جاء تغطية الوجه أيضًا يف هذا السياق(.)1(

)1( الصحيح من سرية النبي األعظم جعفر مرتىض العامل 16: )17.
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الزهراء عليها ال�سالم واملعنى الأعمق للحجاب

أخرج ابن املغازيل عن عل بن أيب طالب، أنَّ فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه 
وآله استأذن عليها أعمى فحجبته، فقال هلا النبي صىل اهلل عليه وآله: »مل حجبتيه وهو ال 
يراك«؟ فقالت: »يا رسول اهلل، إن مل يكن يران فأنا أراه، وهو يشّم الريح«. فقال النبي 

صىل اهلل عليه وآله: »أشهد أّنك بضعة منّي«)1(.

فاطمة الزهراء عليها ال�سالم ت�سترت عن الأب�سار يوم القيامة 

احتجبـت الزهـراء املعصومة عن أبصـار اخلالئق يف الدنيـا، واحتجبت عن األعمى 
خشـية أن تـراه أو أن يشـّم رائحتها، واحتجبت عـن األبصار وهي متوّفـاة بأن أوصت 
أن ُيعمـل هلـا تابوت خـاّص خُيفي بدهنـا، فكافأها رهّبا بـأن حجبها عـن أبصار اخلالئق 

القيامة. يوم 

قال  قال:  األنصاري،  أيوب  أيب  نباتة، عن  بن  األصبغ  احلنفي عن  الزرندي  أخرج 
رسول اهلل: »إذا كان يوم القيامة مجع اهلل األولني واآلخرين يف صعيد واحد، ثم نادى من 
بطون العرش: إنَّ اجلليل جّل جالله يقول: )نّكسوا رؤوسكم وغّضوا أبصاركم، فإنَّ 

هذه فاطمة بنت حممد تريد أن متّر عىل الرصاط(«))(.

روي عن الزهري، عن عّل بن احلسني عليه السالم قال: قال عّل بن أيب طالب عليه 
السالم لفاطمة:

عند  أطلبيني  يل:  قال  نعم،  قالت:  القيامة؟  يوم  تلقينه  أين  سألِت  فيام  أباك  »سألت 

)1( مناقب عل بن أيب طالب البن املغازيل: ص381 /ح 8)4.
))( نظم درر السمطني: ص)18.
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احلوض، قلت: إن مل أجدك هيهنا؟ قال: جتديني إذًا مستظالًّ بعرش ريّب، ولن يستظّل به 
غريي، قالت فاطمة: فقلت: يا أبة أهل الدنيا يوم القيامة عراة؟ فقال: نعم يا بنّية، فقلت 
له: وأنا عريانة؟ قال: نعم، وأنت عريانة، وأّنه ال يلتفت فيه أحد إىل أحد، قالت فاطمة 
)عليها السالم(: فقلت له: واسوأتاه يومئذ من اهلل عّز وجّل، فام خرجُت حّتى قال يل: 
هبط عيّل جربئيل الروح األمني عليه السالم فقال يل: يا حمّمد اقرأ فاطمة السالم وأعلمها 
أّنا استحيت من اهلل تبارك وتعاىل فاستحى اهلل منها، فقد وعدها أن يكسوها يوم القيامة 
ُحلَّيتني من نور، قال عيل عليه السالم: فقلت هلا: فهاّل سألتيه عن ابن عّمك؟ فقالت: قد 

فعلت، فقال: إّن عليًا أكرم عىل اهلل عّز وجّل من أن يعريه يوم القيامة«.)1(

مالب�ض الزهراء عليها ال�سالم �سّنة للن�ساء

تعامل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله مع الزهراء عليها السالم تارة باعتبار خصائصها 
التي متتاز هبا وحدها، فهي بضعة منه، وهي الطاهرة التي ال ترى ما تراه النساء، وهي 
باعتبارها  ُأخرى  معها  وتعامل  تطهريًا؛  الرجس وطّهرها  عنها  اهلل  أذهب  التي  املطّهرة 
ممّثل جنس النساء، فهي سّيدهتّن وقدوهتّن التي جيب عليهّن االقتداء هبا والتزام هنجها. 
ونعثر عىل نامذج من هذا التعامل األخري يف تعليم النبي ابنته الطاهرة ارتداء اإلزار بحيث 
إذا مل يكن عىل  بالعباءة  إّياها كيفّية االستتار  تعليمه  القدمني بصورة كاملة، ويف  يغّطي 

املرأة غريها. 

روى عبد الرزاق الصنعاين بإسناده عن احلسن َأنَّ النبي صىّل اهلل عليه وآله أّزر فاطمة 
فأرخاه شربًا، ثم قال: »هكذا. ثم قال: هذه سنّة للنساء يف ذيوهلن«))(.

)1( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب 3: 343.
))( املصنف 11: 83 /ح19985.
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وأخرج أمحد يف مسنده عن ُأمِّ سلمة قالت: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »ذيول 
النساء شرب«، قلت: إذًا تبدو أقدامهّن يا رسول اهلل! قال: »فذراع، ال تزدن عليه«.)1( 

أخرج الزرندي احلنفي عن عمران بن حصني َأنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله عاد 
فاطمة يف وجع هلا، فقال: »يا بنية كيف جتدينك«؟ قالت: »إنِّ لوجعة، وإنَّه ليزيدن وجعًا 
أن ليس يل طعام آكله«. فقال: »أما ترضني َأنَّك سيدة نساء العاملني«؟ قال، فقالت: »يا 
أبة، فأين مريم بنت عمران«؟ قال: »تلك سيدة نساء عاملها وأنت سيدة نساء عاملك، أما 
وقد زّوجتك سيدًا يف الدنيا وسيدًا يف اآلخرة«. فقالت: »واهلل ما عيلَّ إاِلّ عباءة«. فقال 
النبي صىل اهلل عليه وآله هلا: »اصنعي هبا كذا يعّلمها كيف تسترت«قالت: »واهلل ما عىل 

رأيس مخار«. قال: »فأخذ خلق مالءة كانت عليه«فقال: »اختمري هبا«))(.

الزينة للمراأة والرجل يف حميط البيت

تشّبه الرجال بالنساء وتشّبه النساء بالرجال من األُمور املنهّية يف الرشيعة، حتى أنَّه 
ورد أنَّ عىل املرأة أن ال تعّطل نفسها من الزينة، ولو أن تعّلق يف عنقها قالدة، حتى لو 
كانت مسنّة ال يطمع الرجال يف أمثاهلا. وقد أخرج احلر العامل عن اإلمام الباقر عليه 

السالم، قال: 

ينبغي أن تدع  ينبغي للمرأة أن تعّطل نفسها، ولو أن تعّلق يف عنقها قالدة؛ وال  »ال 
يدها من اخلضاب، ولو أن متسحها مسحًا باحلناء وإن كانت مسنّة«)3(. وروي عن اإلمام 
الصادق عليه السالم أنَّه »أمر رسول اهلل صىل اهللَّ عليه وآله النساء باخلضاب ذات البعل 

)1( مسند أمحد 6: 96)؛ كنز العامل 15: 5)3 /ح 43)41.
))( نظم درر السمطني: ص179 - 180.

)3( وسائل الشيعة 15: 118.
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وغري ذات البعل، أما ذات البعل فتزين لزوجها وأما غري ذات البعل، فال تشبه يدها يد 
الرجال«)1(. وقد روى الشيخ املفيد عن عروة بن عبد اهلل بن قشري اجلعفي قال: دخلت 
عىل فاطمة بنت عل بن أيب طالب عليه السالم وهي عجوز كبرية، ويف عنقها خرز، ويف 
يدها مسكتان )أي سواران(، فقالت: »ُيكره للنساء أن يتشبهن بالرجال« - احلديث))(.

وقد روى الكليني يف الكايف عن اإلمام الصادق عليه السالم أنَّه دخلت عليه امرأة 
فقالت: أصلحك اهلل إينِّ امرأة متبّتلة، فقال: »وما التبّتل عندك«؟ قالت: ال أتزّوج، قال: 
»ومل«؟ قالت: ألتمس بذلك الفضل، فقال: »انرصيف فلو كان ذلك فضاًل لكانت فاطمة 

عليها السالم أحّق به منك، إنَّه ليس أحد يسبقها إىل الفضل«.)3(

وقد امتدح النبي صىل اهلل عليه وآله الزوجة التي تتزّين لزوجها يف البيت وتبذل له ما 
يريد منها، وعّد مثل هذه املرأة من خيار النساء. روى الكليني عن جابر بن عبد اهلل قال: 
كنّا عند النبي صىل اهلل عليه وآله فقال: »إنَّ خري نسائكم الولود الودود العفيفة، العزيزة 
قوله  تسمع  التي  غريه،  عىل  احلصان  زوجها،  مع  املترّبجة  بعلها،  مع  الذليلة  أهلها،  يف 

وتطيع أمره، وإذا خال هبا بذلت له ما يريد منها، ومل تبذل كتبذل الرجل«.)4(

وقد روى الكليني يف الكايف َأنَّ أمري املؤمنني عليه السالم قدم من اليمن عىل رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله وهو بمكة، فدخل عىل فاطمة سالم اهلل عليها وهي قد أحّلت )من 
إحرامها( فوجد ريًا طيبة ووجد عليها ثيابًا مصبوغة، فقال: »ما هذا يا فاطمة؟ فقالت 
أمرنا هبذا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فخرج عيل عليه السالم إىل رسول اهلل صىل اهلل 

)1( وسائل الشيعة، ): 97 /الباب )5 /ح).
))( أمايل املفيد: املجلس احلادي عرش، ص 94. 

)3( الكايف 5: 509 /ح3.
)4( الكايف 5: 4)3/ح1.
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عليه وآله مستفتيًا، فقال: يا رسول اهلل إنِّ رأيت فاطمة قد أحّلت وعليها ثياب مصبوغة؟ 
فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: أنا أمرت الناس بذلك« - احلديث.)1(

أقول: مما ال شك فيه َأنَّ موضوع زينة الزوجة لزوجها، وكذلك زينة الزوج لزوجته 
من األُمور التي تستدعي دوام احلياة الزوجية، وتزيد يف حمبة الزوجني لبعضهام، ولذلك 
فإنَّ من السنّة للمرأة أن ال تعطل نفسها يف بيت زوجها. أما الزينة لغري الزوج من غري 
السيئة يف حميط  آثاره  يرتك  أمر  الغراء، وهو  الرشيعة  املنهّيات يف  أشد  فهو من  املحارم 
الزهراء احتجبت  أنَّ  نقلنا رواية جاء فيها  العائلة وعىل املجتمع اإلسالمي بأرسه.وقد 
من رجل أعمى استأذن يف الدخول عليها،وعّللت ذلك ألبيها بأنَّ األعمى يشّم رائحة 
العطر. وينسحب موضوع رعاية الزينة عىل الرجل أيضًا، إذ مما ال شك فيه أنَّ املرأة حتب 
لزيادة  وأدعى  ملحبتها  أجلب  فذلك  مجيلة،  ومالبس  حسنة  صورة  يف  زوجها  ترى  أن 

عّفتها. ويف الرواية املقبلة عن اإلمام الرضا عليه السالم بيان هلذه احلقيقة. 

روى الكليني يف الكايف بإسناده عن احلسن بن اجلهم، قال: 

فقال:  اختضبت؟!  فداك!  ُجعلت  فقلت:  اختضب،  السالم  عليه  احلسن  أبا  رأيت 
»نعم، إنَّ التهّية مما يزيد يف عّفة النساء، ولقد ترك النساء العّفة برتك أزواجهن التهّية. ثم 
قال: أيرّسك أن تراها عىل ما تراك عليه إذا كنَت عىل غري هتّية«؟ قلت: ال. قال: »فهو ذاك. 

ثم قال: من أخالق األنبياء التنظف والتطيب وحلق الشعر وكثرة الطروقة«))(.

)1( الكايف 4: 45) 46) /ح4.
))( الكايف 5: 567؛ وسائل الشيعة 14: 183.
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التفاهم ال�سائد يف بيت الزوجية

عاشت فاطمة عليها السالم يف بيت أمري املؤمنني عليه السالم، ومل يكن البيت الذي 
يضّمهام إالّ بمثابة سقف يكنّهام من أشعة الشمس الالهبة صيفًا، ويقيهام بلل املطر املنهمر 
شتاء، وكان بيتهام يفتقر إىل ما تزدحم به يف العادة بيوت أغلب الناس، لكّن حرارة اإليامن 
ودفء املحّبة بني الزوجني كانا يعمران هذا البيت البسيط الصغري. هذا البيت البسيط 
كان غنيًا بعناية اهلل تعاىل، فهو من أفضل البيوت التي أذن اهلل تعاىل أن ُترفع وُيذكر فيها 
اسُمه، وهو من البيوت التي ال تنفّك القلوب تنبض بتقديسها وحّب ساكنيها.ومل يكن 
ساكنا هذا البيت يلقيان باالً للثروة واملال، ولذا مل يغرّيا طراز معيشتهام البسيط املوّشح 
بالقناعة حني انثالت عليهام عائدات )فدك( قبل أن متتّد يد السلطة فتستأثر بتلك الضيعة 

وتأخذها غصبًا. 

قال ابن عباس يف قصة زواج فاطمة عليها الّسالم يف حديث طويل:

قال عل عليه الّسالم: »... ثم صاح يب رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: يا عيل. فقلت: 
لبيك يا رسول اهلل. قال: ادخل بيتك، الطف بزوجتك وارفق هبا، فإنَّ فاطمة عليها الّسالم 

بضعة مني، يؤملني ما يؤملها، ويرّسن ما يرّسها، أستودعكام اهلل وأستخلفه عليكام«.

قال عل عليه الّسالم: »فو اهلل ما أغضبُتها وال أكرهتها عىل أمر حتى قبضها اهلل عز 
اهلموم  فتنكشف عني  إليها  أنظر  ولقد كنت  أمرًا،  أغضبتني وال عصت يل  وجل، وال 

واألحزان«- احلديث بطوله وقد اقتطعنا منه موضع الشاهد)1(.

)1( بحار األنوار 43: )13 /ح )3، عن كشف الغمة؛ املناقب للخوارزمي: ص 343 /ح 364.
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الفخر لأمور الآخرة ل الدنيا

واجلاه  واألوالد  باألموال  التكاثر  أهلاهم  فقد  الفانية،  الدنيا  بحطام  البعض  يفتخر 
والسلطان، لكّن أولياء اهلل تعاىل يفخرون -حني يفخرون - بنِعم اهلل تعاىل ومواهبه التي 
أكرمهم هبا. ولقد نقلت لنا ُأمُّ املؤمنني ُأمُّ سلمة َأنَّ الزهراء عليها السالم كانت تفتخر 
أّول من خطب عليها هو أمني وحي اهلل جربئيل حني نصب يف اجلنة منربًا فارتقاه  َأنَّ 
من  املالئكة  عىل  نثر  ذلك  من  انتهى  فلاّم  وفاطمة،  عل  النورين:  زواج  خطبة  فخطب 
حّل شجر اجلنان وحللها. تفتخر فاطمة عليها السالم بَأنَّ اهلل تعاىل زّوجها خري خلقه 
بعد أبيها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وأّول من آمن به ونرصه وبات يف فراشه يفديه 

بروحه. وسيأيت قريبًا افتخار أمري املؤمنني عليه السالم بزواجه من سيدة نساء العاملني.

رعدة،  العرس  صبيحة  الّسالم  عليها  فاطمة  أصاب  قال:  اهلل  عبد  علقمة: عن  عن 
فقال هلا النبي صىّل اهلل عليه وآله: »زّوجتك سيدًا يف الدنيا وإنَّه يف اآلخرة ملن الصاحلني. 
يا فاطمة، إنِّ ملا أردت أن أملكك بعيل أمر اهلل شجر اجلنان فحملت حليًا وحلاًل، وأمرها 
فنثرته عىل املالئكة. فمن أخذ منه يومئذ شيئًا أكثر مما أخذ منه صاحبه أو أحسن افتخر به 

عىل صاحبه يوم القيامة«.

من  أول  ألَنَّ  النساء  عىل  تفتخر  الّسالم  عليها  فاطمة  كانت  فلقد  سلمة:  ُأمُّ  قالت 
خطب عليها جربئيل)1(.

قال ابن مسعود: ملا أراد النبي صىّل اهلل عليه وآله أن يوّجه بفاطمة عليها الّسالم إىل 
عل عليه الّسالم أخذهتا رعدة، فقال هلا النبي صىّل اهلل عليه وآله: »يا بنية، ال جتزعّن، إنِّ مل 

)1( كشف الغمة 1: 367، عن كفاية الطالب.
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أزّوجك من عيل، إنَّ اهلل أمرن أن أزّوجك منه. إنَّ اهلل عز وجل ملا أمرن أن أزّوجك من عيل 
أمر املالئكة أن يصطّفوا صفوفاً يف اجلنة، ثم أمر شجر اجلنان أن حتمل احليل واحللل، ثم أمر 
جربئيل عليه الّسالم فنصب يف اجلنة منربًا، ثم صعد عليه جربئيل فاختطب. فلام أن فرغ نثر 

عليهم من ذلك، فمن أخذ أحسن أو أكثر من صاحبه افتخر به إىل يوم القيامة«)1(.

أخرج ابن شهر آشوب عن ابن مردويه يف كتابه بإسناده عن علقمة، قال: ملا تزّوج 
عّل فاطمة تناثر ثامر اجلنة عىل املالئكة))(.

وأخرج عن عبد الرزاق بإسناده إىل أمِّ أيمن يف خرب طويل عن النبي صىّل اهلل عليه 
وآله: »وعقد جربئيل وميكائيل يف السامء نكاح عيل وفاطمة، فكان جربئيل املتكلم عن 

عيل، وميكائيل الراّد عني«)3(.

عن أنس بن مالك، قال: كنا جلوسًا عند النبي صىّل اهلل عليه وآله إذ أقبل عل بن أيب 
طالب فقعد وراء املجلس. فدعاه النبي صىّل اهلل عليه وآله حتى أجلسه بني يديه، فقال: 

»يا عيل، أكرمك اهلل بأربع خصال«.

فجثا عل عليه الّسالم بني يدي رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله يف الرتاب وقال: »فداك 
ي يا رسول اهلل، فهل يكون للعبد عىل السيد فضل«؟ فقال: »يا عيل، إنَّ اهلل عز  أيب وُأمِّ

وجل إذا أكرم عبدًا أكرمه بام ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش«.

قـال أنـس: قلنـا: يـا رسـول اهلل، بّينها لنـا لنعرفهـا. فقال رسـول اهلل صـىّل اهلل عليه 
وآلـه: »إنَّ اهلل رزقـه زوجة مثـل فاطمة ومل ُأرزق، ورزقـه مثـيل ومل ُأرزق، ورزقه ولدين 

)1( فرائد السمطني ): 60 /ح 385؛ ذخائر العقبى: ص 31، عن طريق الغساين.
))( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب 3: 4)1.

)3( املناقب البن شهر آشوب 3: 346.
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مثـل احلسـن واحلسـني ومل ُأرزق، وزّوجـه اهلل عـز وجـل فاطمة مـن فوق عرشـه وكان 
خاطبها جربئيـل ومل ُأرزق«)1(.

قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »أهيا الناس، هذا عيل بن أيب طالب، أنتم تزعمون 
َأنَّني أنا زّوجته ابنتي فاطمة، ولقد خطبها إيّل أرشاف قريش فلم ُأجب؛ كل ذلك أتوّقع 
اخلرب من السامء حتى جاءن جربئيل عليه الّسالم ليلة أربع وعرشين من شهر رمضان فقال: 
يا حممد، العيل األعىل يقرأ عليك السالم، وقد مجع الروحانيني والكروبيني يف واد يقال له 
»األفيح« حتت شجرة طوبى، فحملت احليل واحللل والدر والياقوت ثم نثرته، وأمر احلور 

العني فاجتمعن فلقطن؛ فهن يتهادينه إىل يوم القيامة ويقلن: هذا نثار فاطمة«))(.

قال سبط ابن اجلوزي بعد ذكر حديث عن جّده يف زواج فاطمة عليها الّسالم: قلت: 
وقد ذكر جدي أبو الفرج يف كتاب »املنتخب يف فضائل فاطمة عليها الّسالم«: وقد أمر 

اهلل تعاىل اجلنان ليلة عرسها فحملت حلاًل وحلّيًا فنثرته عىل املالئكة.

ثم قال جّدي عقيب هذا: يا عجبًا! يكون احللل واحلل ملن يكون فراشها جلد كبش. 
هاّل حلت هلا منها حلة؟! ثم قال: كاّل، مركب امللك أجّل من أن يىّل)3(.

تق�سيم العمل يف البيت

ما أعظم فرحة الزهراء عليها السالم! وما أعظم الرسور الذي أدخله أمرُي املؤمنني 
عىل قلب زوجته الزهراء عليهام السالم حني ضمن هلا ما كان من عمل خارج البيت! 

)1( ملحقات إحقاق احلق )): 77)، عن الوسيلة للموصل.
))( كفاية الطالب للكنجي: ص 300 /الباب 79.

)3( تذكرة اخلواص: ص 309.
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وأن ينقل هلا احلطب ويأيت هلا بالطعام، وتكّفلت له بعمل البيت دون أن تتذّمر أو تشكو. 
ومل تشعر ريانة رسول اهلل بالرسور ألَنَّ زوجها كان ُيعينها يف أعامل البيت قدر رسورها 
بتكّفله باألعامل التي تتطّلب حتّمل رقاب الرجال عىل حّد وصف الزهراء عليها السالم. 

عن أيب عبد اهلل عليه الّسالم، قال: »كان أمري املؤمنني عليه الّسالم حيتطب ويستقي 
ويكنس، وكانت فاطمة عليها الّسالم تطحن وتعجن وختبز«)1(.

الّسالم  عليها  فاطمة  »إنَّ  قال:  الّسالم،  عليه  جعفر  أيب  عن  نجم،  عن  سيف،  عن 
ضمنت لعيل عليه الّسالم عمل البيت؛ العجني واخلبز وقّم البيت، وضمن هلا عيل عليه 

الّسالم ما كان خلف الباب؛ نقل احلطب وأن جييء بالطعام«.

»فقـال هلـا يومـًا: يـا فاطمة، هـل عنـدك يشء؟ قالـت: والـذي عّظم حقـك ما كان 
عندنـا منـذ ثالثة أيـام يشء نقريك به. قال: أفـال أخربتني؟ قالت: كان رسـول اهلل صىّل 
اهلل عليـه وآلـه نـان أن أسـألك شـيئًا. فقال: ال تسـأيل ابن عمك شـيئًا إن جـاءك بيشء 

عفـو)ًا(، وإال فال تسـأليه«))(.

عن أيب عبد اهلل، عن أبيه عليهام الّسالم، قال: »تقاىض عيل وفاطمة عليهام الّسالم إىل 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله يف اخلدمة. فقىض عىل فاطمة عليها الّسالم بخدمة ما دون 

الباب، وقىض عىل عيل عليه الّسالم بام خلفه. قال:

فقالت فاطمة عليها الّسالم: فال يعلم ما داخلني من الرسور إال اهلل، بإكفائي رسول 
اهلل صىّل اهلل عليه وآله حتّمل رقاب الرجال«)3(.

)1( الكايف 5: 86 /ح 1.
))( تفسري العيايش 1: 171 /ح 41.

)3( بحار األنوار 43: 81 /ح 1.
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اأمري املوؤمنني ي�ساعد الزهراء عليهما ال�سالم يف اأعمال البيت

املرأة - كام يصفها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله - هي ريانة وليست بقهرمانة، وإذا 
الرجُل  ُيعني  الرجل واملرأة، فذلك ال يعني أن ال  كان رسول اهلل قد قسم األعامل بني 
زوجته إذا سنحت له الفرصة إلعانتها، أو إذا شاهد تراكم األعامل عليها. فـ»َمن مل يأنف 
من خدمة العيال دخل اجلنة بغري حساب« عىل حّد كالم الصادق املصّدق صىل اهلل عليه 
وآله، وإنَّ »خدمة العيال كّفارة للكبائر، ويطفئ غضب الرب، ومهور حور العني، ويزيد 
يف احلسنات والدرجات« كام يقول صىل اهلل عليه وآله، وألَنَّه »ال خيدم العيال إالَّ صّديق 

أو شهيد أو رجل يريد اهلل به خري الدنيا واآلخرة« كام يشهد صىل اهلل عليه وآله. 

جامع األخبار: عن عل عليه السالم قال: »دخل علينا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
أبا احلسن، قلت:  يا  العدس، قال:  ُأنقي  القدر، وأنا  وفاطمة عليها السالم جالسة عند 
لبيك يا رسول اهلل، قال: اسمع وما أقول إالَّ ما أمر ريب: ما من رجل ُيعني امرأته يف بيتها 
إالَّ كان له بكل شعرة عىل بدنه عبادة سنة صيام نارها وقيام ليلها، وأعطاه اهلل من الثواب 

ما أعطاه اهلل الصابرين وداود النبي ويعقوب وعيسى عليهم السالم. 

يا عيل من كان يف خدمة عياله يف البيت ومل يأنف، كتب اهلل اسمه يف ديوان الشهداء، 
وكتب اهلل )له( بكل يوم وليلة ثواب ألف شهيد، وكتب له بكل قدم ثواب حجة وعمرة، 

وأعطاه اهلل تعاىل بكل عرق يف جسده مدينة يف اجلنة. 

البيت، خري من عبادة ألف سنة، وألف حج، وألف عمرة،  يا عيل، ساعة يف خدمة 
وخري من عتق ألف رقبة، وألف غزوة، وألف مريض عاده، وألف مجعة، وألف جنازة، 
وألف جائع يشبعهم، وألف عار يكسوهم، وألف فرس يوجهه يف سبيل اهلل، وخري له 
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والزبور  واإلنجيل  التوراة  يقرأ  أن  من  له  وخري  املساكني،  عىل  يتصدق  دينار  ألف  من 
والفرقان، ومن ألف أسري اشرتاها فأعتقها، وخري له من ألف بدنة يعطي للمساكني، وال 

خيرج من الدنيا حتى يرى مكانه من اجلنة. 

العيال  يا عيل خدمة  العيال دخل اجلنة بغري حساب.  يا عيل، من مل يأنف من خدمة 
كفارة للكبائر، ويطفئ غضب الرب، ومهور حور العني، ويزيد يف احلسنات والدرجات. 

يا عيل، ال خيدم العيال إاِلَّ صّديق أو شهيد أو رجل يريد اهلل به خري الدنيا واآلخرة«)1(.

م�ساعدة الزوج اقت�ساديًا

قسم النبي صىل اهلل عليه وآله عمل البيت بني أمري املؤمنني وفاطمة عليهام السالم، 
البيت.  داخل  باألعامل  لفاطمة  وقىض  البيت،  خارج  باألعامل  املؤمنني  ألمري  فقىض 
أخرج املجليس عن أيب عبد اهلل، عن أبيه عليهام الّسالم، قال: »تقاىض عيل وفاطمة عليهام 
الّسالم إىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله يف اخلدمة. فقىض عىل فاطمة عليها الّسالم بخدمة 
ما دون الباب، وقىض عىل عيل عليه الّسالم بام خلفه. قال: فقالت فاطمة عليها الّسالم: 
حتّمل  وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  بإكفائي  اهلل،  إال  الرسور  من  داخلني  ما  يعلم  فال 

رقاب الرجال«))(.

لكن هذا التقسيم مل يكن يعني أنَّ أحدمها مل يكن ُيعني اآلخر يف أداء ما يف ُعهدته، بل 
عىل العكس، فقد شاهدنا أمري املؤمنني وهو ُيعني الزهراء وخاصة حني ازدادت تكاليفها 
بعد والدة احلسنني عليهام السالم، كام شاهدنا الزهراء عليها السالم وهي تعني زوجها 

)1( بحار األنوار 101: )13؛ مستدرك الوسائل - املريزا النوري 13: 48 - 49.
))( بحار األنوار 43: 81 /ح 1.
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من الناحية االقتصادية، فقد تكّفلت بعمل البيت والعجني واخلبز وقّم البيت، وكانت 
تستقي املاء وتوقد حتت القدر وتقوم بكافة األعامل املنزلية عىل أفضل صورة، بل كانت 
تسهم يف متشية ُأمور البيت بتبني أعامل ُأخرى كغزل الصوف. وقد شاهدنا - عىل سبيل 
اليهودي ثالثة أصوع من شعري ويأخذ منه  املؤمنني يقرتض من شمعون  املثال - أمري 
جّزة من صوف تغزله الزهراء عليها السالم. فأعطاه اليهودي الشعري والصوف، فانطلق 

إىل منزل فاطمة عليها الّسالم، فقال هلا: يا ابنة رسول اهلل، ُكل هذا، واغزيل هذا)1(.

تق�سيم العمل مع اخلادم

كربت عائلة الزهراء عليها السالم وازدادت مشاغلها، وصار عليها أن ترصف جزءًا 
كبريًا من وقتها يف تربية احلسنني عليهام السالم، وها هو سلامن يشهد أنَّ الزهراء الطاهرة 
الرحى  عمود  لّونت  قد  الرشيفتني  يدهيا  وأّن  بالرحى،  الشعري  تطحن  جالسة  كانت 
بالدماء النازفة من جّراء العمل القاس، وأّن ولدها احلسني عليه السالم كان يبكي يف 
البيت دون أن متتلك القدرة عىل إسكاته، ولعّلها كانت تطحن له الشعري لتوفر له اخلبز. 
لنفسها أن تكّلف  السالم  الزهراء عليها  الزائدة واملرتاكمة، مل تسمح  ومع كل األعامل 

خادمتها بعمل يف يوم اسرتاحتها.

الشعري،  هبا  تطحن  رحى  قّدامها  جالسة،  الّسالم  عليها  فاطمة  كانت  قال:  سلامن، 
وعىل عمود الرحى دم سائل، واحلسني عليه الّسالم يف ناحية الدار يبكي. فقلت: يا بنت 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله! دبرت كّفاك وهذه فضة! فقالت: »أوصان رسول اهلل صىّل 
اهلل عليه وآله أن تكون اخلدمة هلا يومًا ويل يومًا، فكان أمس يوم خدمتها«. قال سلامن: 

)1( مستدرك الوسائل 13: 187 /ح 3، عن تفسري فرات.
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إينِّ موىل عتاقة، إما أن أطحن الشعري أو ُأسكت لك احلسني عليه الّسالم؟ فقالت: »أنا 
بتسكنيه أرفق، وأنت تطحن الشعري«.

فإذا أنا باإلقامة؛ فمضيت وصّليت مع رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله. فلام فرغت قلت 
لعل عليه الّسالم ما رأيت، فبكى وخرج، ثم عاد يتبسم. فسأله عن ذلك رسول اهلل صىّل 
اهلل عليه وآله، قال: »دخلت عىل فاطمة عليها الّسالم وهي مستلقية لقفاها واحلسني عليه 
الّسالم نائم عىل صدرها وقّدامها الرحى تدور من غري يد«! فتبّسم رسول اهلل صىّل اهلل 
عليه وآله وقال: »يا عيل، أما علمت أنَّ هلل مالئكة سيارة يف األرض، خيدمون حممدًا وآل 

حممد إىل أن تقوم الساعة«؟!)1(
بن  جعفر  عن  باإلسناد  »املستغيثني«  كتاب  يف  بشكوال  وابن  فوائده،  يف  صخر  ابن 
حمّمد بن عّل بن احلسني بن عّل، عن أبيه، عن عّل عليهم السالم: »أّن رسول اهلل صىل 
اخلدمة،  تشاطرها  وكانت  النوبّية،  فّضة  اسمها  جارية  ابنته  فاطمة  أخدم  وآله  عليه  اهلل 

فعّلمها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله دعاًء تدعو به«. 
يا سّيديت!  أو ختبزين؟ فقالت: بل أعجن  أتعجنني  السالم:  فقالت هلا فاطمة عليها 
بالدعاء  فدعت  فعجزت،  محلها،  وأرادت  حزمة  بيدها  واحتطبت  فذهبت  وَأحتطب. 

اّلذي عّلمها، وهو: 
)َيا واِحُد َلْيَس َكِمْثِلِه أَحٌد، مُتيُت ُكلَّ أَحٍد وُتْفني ُكلَّ أَحٍد، َوأْنَت َعىل َعْرِشَك واِحٌد، 

َوال َتأُخُذُه ِسنٌَة َوال َنوٌم(. 
فجاء أعرايّب كأّنه من أزد شنوءة، فحمل احلزمة إىل باب فاطمة عليها السالم))(. 

أّنه  مقتل احلسني عليه السالم: بإسناده، عن حمّمد بن عّل، عن أبيه عليهام السالم: 

)1( اخلرائج واجلرائح ): 530.
))( العوامل 11: 68)، عن اإلصابة. 
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ذكر تزويج فاطمة عليها السالم، ثّم ذكر: أّن فاطمة عليها السالم سألت من رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وآله خادمًا... إىل أن قال: »ثّم غزا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ساحل 
البحر، فأصاب سبيًا، فقّسمه، فأمسك امرأتني إحدامها شابة، واألُخرى امرأة قد دخلت 

يف السّن، ليست بشابة«. 
فبعث إىل فاطمة عليها السالم وأخذ بيد املرأة، فوضعها يف يد فاطمة عليها السالم، 
وقال: »يا فاطمة! هذه لك وال ترضبيها، فإّن رأيتها تصيّل، وأّن جربئيل نان أن أرضب 
املصّلني. وجعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يوصيها هبا، فلاّم رأت فاطمة عليها السالم 
ما يوصيها هبا التفتت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وقالت: يا رسول اهلل! عيّل يوم 

وعليها يوم. 
ففاضــت عينــا رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وآلــه بالبــكاء، وقــال: اهلل أْعَلــُم َحْيــُث 

َعــُل ِرســاَلَتُه«)1(. جَيْ

)فجعله ن�سبًا و�سهرًا( نزلت يف تزويج النبي عليًا وفاطمة

أخربونـا عـن ابـن عقدة قـال: حدثنـا حممد بن منصـور، قـال: حدثنا أمحـد ابن عبد 
الرمحـن قـال: حدثنا احلسـن بن حممـد بن فرقد األسـدي قـال: حدثنا احلكـم بن ظهري 
قـال: حدثنا السـدي )يف( قوله: ﴿وَهُوَ الَّـذِي خََلقَ مِـنَ الْمَـاءِ بَشَـرًا﴾))( قال: نزلت يف 
النبـي صـىل اهلل عليـه وآله وسـلم وعل، زوج فاطمـة عليًا وهـو ابن عمـه وزوج ابنته، 

كان نسـبًا وكان صهرًا)3(.

)1( العوامل 11: 68) و6).
))( سورة الفرقان: اآلية 54.

)3( شواهد التنزيل - احلاكم احلسكاين 1: 538.
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وقوف النبي يف باب فاطمة عدة اأ�سهر وقراءته اآية التطهري 

ملاذا يأيت النبي صىل اهلل عليه وآله عند صالة الغداة )أو عند كّل صالة( إىل باب عل 
وفاطمة طيلة ثامنية أشهر أو تسعة أشهر فينادهيم للصالة ثم يتلو آية التطهري؟ أمل يكن 
يكفي رسول اهلل أن ينّفذ أمر رّبه يف آية ﴿وَأْمُرْ َأهَْلكَ بِالصَّلَةِ﴾ أن يتلوها عىل مسامع 
ابنته وزوجها مّرة أو مّرتني؟! لقد حرص رسول اهلل عىل الوقوف عند باب بيت الزهراء 
طيلة هذه الشهور لينادهيم للصالة )وحاشاهم أن يتاجوا إىل مذّكر(، وليتلو عىل مسامع 
املوجودين آية التطهري. لقد كان صىل اهلل عليه وآله يعنّي - بوقوفه املكرر وندائه وتالوته - 
املصداَق الوحيد لـ)أهل البيت( عليهم السالم الذين أذهب اهللُ عنهم الرجس وطّهرهم 
تطهريًا.لقد كان صىل اهلل عليه وآله يقول ببيان واضح بأّن ابنته الطاهرة املطّهرة ال تقول 
ا ال تّدعي ما ليس هلا، وأّن أمري املؤمنني عليه السالم هو املطّهر الوحيد الذي  إالَّ حقًا وَأهنَّ

يصلح خلالفة رسول اهلل من بعده. 

روى احلاكم النيسابوري بإسناده عن عبد اهلل بن احلسن، عن أبيه عن جده قال: قال 
أبو احلمراء خادم النبي صىل اهلل عليه وآله: ملا نزلت هذه اآلية: ﴿وَأْمُرْ َأهَْلكَ بِالصَّلَةِ 
وَاصَْطِبرْ عََليْهَا﴾ كان النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم يأيت باب عل وفاطمة )عند( كل 
هُ لِيُْذهِبَ عَنُْكمُ الرِّجْسَ َأهَْل الْبَيْتِ﴾  صالة فيقول: »الصالة رمحكم اهلل« ﴿إِنَّمَا يُِريدُ اللَّ

اآلية )33 / األحزاب()1(.

وروى احلاكم النيسابوري بإسناده عن عطية العويف: عن أيب سعيد اخلدري قال: ملا 
نزلت هذه اآلية ﴿وَأْمُرْ َأهَْلكَ بِالصَّلَةِ﴾ كان جيئ نبي اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم إىل 
هُ لِيُْذهِبَ  باب عل صالة الغداة ثامنية أشهر، ثم يقول: »الصالة رمحكم اهلل« ﴿إِنَّمَا يُِريدُ اللَّ

)1( شواهد التنزيل 1: 497.
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عَنُْكمُ الرِّجْسَ َأهَْل الْبَيْتِ وَيَُطهِّرَُكمْ تَْطِهريًا﴾)1(.

وروى احلاكم النيسابوري بإسناده عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري عن نبي 
اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم قال: )ملا( نزلت هذه اآلية: ﴿وَأْمُرْ َأهَْلكَ بِالصَّلَةِ﴾ قال: 
كان جييء إىل باب عل تسعة أشهر كل صالة غداة ويقول: »الصالة رمحكم اهلل« ﴿إِنَّمَا 

هُ لِيُْذهِبَ عَنُْكمُ الرِّجْسَ َأهَْل الْبَيْتِ وَيَُطهِّرَُكمْ تَْطِهريًا﴾))(. يُِريدُ اللَّ

وأخرج ابن مردويه وابن عساكر وابن النجار عن أيب سعيد اخلدري قال ملا نزلت ﴿
وَأْمُرْ َأهَْلكَ بِالصَّلَةِ﴾)3( كان النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم جييء إىل باب علٍّ صالة 
هُ لِيُْذهِبَ عَنُْكمُ الرِّجْسَ  الغداة ثامنية أشهر يقول: »الصالة رمحكم اهلل«، ﴿إِنَّمَا يُِريدُ اللَّ

َأهَْل الْبَيْتِ وَيَُطهِّرَُكمْ تَْطِهريًا﴾)4(.

اأمري املوؤمنني يفتخر بزوجته

ذكرنا سابقًا افتخار فاطمة عليها السالم بزوجها أمري املؤمنني عليه السالم، ونتطرق 
إىل افتخار أمري املؤمنني عليه السالم بزوجته الزهراء عليها السالم يف مواطن مهمة، كيوم 
الشورى الذي احتّج فيه عىل أصحاب الشورى الذين عّينهم عمر لينافسوا أمري املؤمنني 
املتمّرد  الشام  فيها عىل حاكم  رّد  التي  الرسالة  اخلالفة، ويف  زمام  تويّل  السالم يف  عليه 
أصحاب  ونجد  هلا.  ومستحّقًا  للخالفة  مرّشحًا  جتعله  كثرية  فضائل  له  أّن  زعم  حني 
من  منقبة  ألحدهم  كان  إْن  باهلل  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  استحلفهم  الذين  الشورى 

)1( شواهد التنزيل ): 46.

))( شواهد التنزيل ): 47.
)3( سورة طه: اآلية )13.

)4( الدر املنثور - جالل الدين السيوطي 4: 313.
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مناقبه الكثرية، وهم ينفون امتالك أيٍّ منهم منقبة توازي أو متاثل مناقب أمري املؤمنني 
عليه السالم ومنها منقبة تزوجيه بفاطمة الزهراء عليها السالم واحّتاده معها يف املواقف، 

حيث يعرّب عنها يف شعره: 

ــريس ــ ــي وُع ــن ــك ــد َس ــم ــي وحلــمــيوبــنــت حم ــدم ــهــا ب ــوٌط حلــُم ــسـ َمـ

روى الفقيه احلافظ ابن املغازيّل الشافعّي بإسناده عن عامر بن واثلة، قال: كنُت مع 
ّن عليكم بام ال  عّل عليه السالم يف البيت يوم الشورى، فسمعت عليًا يقول هلم: »ألحتجَّ
يستطيع عربّيكم وال عجمّيكم يغرّي ذلك. ثمَّ قال: أنُشُدكم باهلل أهّيا النفر مجيعًا! أفيكم 
»فأنشدكم باهلل، هل فيكم أحد له أخ مثل  اللهّم ال. قال:  أحد وّحد اهلل قبيل«؟ قالوا: 
باهلل،  »فأنشدكم  قال:  اللهّم ال.  قالوا:  اجلنّة معاملالئكة غريي«؟  الطّيار يف  أخي جعفر 
هل فيكم أحد له عّم مثل عّمي محزة أسد اهلل وأسد رسوله سّيد الشهداء غريي«؟ قالوا: 
اللهّم ال. قال: »فأنشدكم باهلل، هل فيكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت حمّمد 

سّيدة نساء أهل اجلنَّة غريي«؟ قالوا: اللهّم ال- احلديث بطوله)1(.

فضائل  يل  إنَّ  الّسالم:  عليه  املؤمنني  أمري  إىل  معاوية  كتب  قال:  عبيدة،  أبو  وروى 
كثرية؛ كان أيب سيدًا يف اجلاهلية ورصت ملكًا يف اإلسالم، وأنا صهر رسول اهلل صىّل اهلل 

عليه وآله وخال املؤمنني وكاتب الوحي.

فقـال أمـري املؤمنـني عليـه الّسـالم: »أبالفضائـل يبغـي عـيّل ابـُن آكلـة األكبـاد«؟! 
اكتـب إليـه يـا غالم:

ــي وصـــنـــوي ــ عميحمـــمـــد الـــنـــبـــي أخـ ــداء  ــهـ ــشـ الـ ســيــد  ومحـــــزة 

)1( مناقب عّل بن أبيطالب عليه السالم البن املغازيل:ص)11 118/ ح15.
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ويضحى يــمــيس  ــذي  ــ ال ـــيوجــعــفــر  ــري مـــع املـــالئـــكـــة ابــــن أمِّ ــط ي

ــريس ــي وعـ ــد ســكــن ــم ــي وحلــمــيوبـــنـــت حم ــدم ــوٌط حلــمــهــا ب ــسـ َمـ

ــد ولـــــــداي مــنــهــا ــ ــه ســـهـــم كــســهــمــيوســـبـــطـــا أمحـ ــ ــُم ل ــ ــك ــ ــأّي ــ ف

طـــرًا اإلســــــالم  إىل  ــُم  ــك ــت ــق ــب حلميس أوان  بــلــغــُت  مــا  غــالمــًا 

طفاًل وكــنــت  ــالة  ــص ال ــيــت  ـــيوصــّل أمِّ بــطــن  ــي يف  ــب ــن ــال ب ــّرًا  ــ ــق ــ م

عــلــيــكــم ــه  ــ ــت ــ والي يل  ــب  ــ ــ خــّموأوجـ ــر  ــديـ غـ يــــوم  اهلل  رســــــوُل 

ــم ويـــل ــ ــم ويــــــل ثـ ــ ــٌل ثـ ــ ــويـ ــ بظلميفـ غــــدًا  اإللــــه  يــلــقــى  ــن  ملـ

تــنــكــروه الــــذي ال  الـــرجـــل  ــا  ــ ســلــمأن يـــــوم  أو  كـــرهيـــة  لـــيـــوم 

فقال معاوية: أخفوا هذا الكتاب، ال يقرأه أهل الشام فيميلوا إىل ابن أيب طالب)1(.

املوّدة بني الزوجني

دخل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله عىل عل عليه الّسالم فوجده هو وفاطمة عليها 
الّسالم يطحنان يف اجلاروش. فقال النبي صىّل اهلل عليه وآله: »أيكام أعيى؟ فقال: عيل 
عليه الّسالم: فاطمة يا رسول اهلل. فقال هلا: قومي يا بنية. فقامت وجلس النبي صىّل اهلل 

عليه وآله موضعها مع عيل عليه الّسالم، فواساه يف طحن احلّب«))(.

إبن إدريس، عن أبيه، عن األشعرّي، عن ابن هاشم، عن عمرو بن عثامن، عن حمّمد 
بن عذافر، عن أيب محزة، عن عّل بن احلزور، عن القاسم ابن أيب سعيد، قال: أتت فاطمة 

عليها السالم النبّي صىل اهلل عليه وآله وذكرت عنده ضعف احلال. 

)1( االحتجاج 1: 65).
))( بحار األنوار 43: 51 /ح 47، عن الفضائل والروضة.
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فقال هلا: »أما تدرين ما منزلة عيّل عندي؟ 

كفان أمري وهو ابن اثنتي عرشة سنة؛ ورضب بني يدّي بالسيف وهو ابن سّت عرشة 
سنة؛ وقتل األبطاَل وهو ابن تسع عرشة سنة؛ وفّرج مهومي وهو ابن عرشين سنة؛ ورفع 

باب خيرب وهو ابن اثنتني وعرشين سنة، وكان ال يرفعه مخسون رجاًل. 

السالم  عليه  عليًا  أتت  حّتى  قدماها  تقّر  ومل  السالم  عليها  فاطمة  لون  فأرشق  قال: 
فأخربته. فقال: كيف لوحّدثك بفضل اهلل عيّل كّله«)1(؟

أيام؛  الناس يف داره ثالثة  الّسالم احتجب عن  إنَّه عليه  جاء يف الصوارم احلاسمة: 
فكان ال خيرج إال لزيارة قرب رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله أو للصالة. فجزع أصحابه من 
عظم ذلك، فأرسلوا إليه عامر بن يارس- ويف رواية سلامن الفارس-. فدخل عليه داره 
الّسالم عن شامله، وهو  عليه  يمينه واحلسني  الّسالم عن  عليه  فوجده جالسًا واحلسن 
تارة ينظر إىل احلسن عليه الّسالم فيبكي، وتارة ينظر إىل احلسني عليه الّسالم فيبكي. قال 
عامر: فسّلمت عليه، فرّد عّل السالم. فجلست وقلت: سيدي، أنتم تأمروننا بالصرب عىل 
املصيبة وهؤالء أصحابك قد جزعوا من انقطاعك عنهم وال طاقة هلم بفراقك. فقال يل: 
»يا عاّمر، صدقت ولكني فقدت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله بفقد فاطمة عليها الّسالم؛ 
كانت يل عزاًء وسلوة؛ كانت إذا تكّلمت أفصحت عن بليغ كالمه، وإذا مشت حكت 

كريم قوامه.

هيون  وما  بفراقها،  إالَّ  الفراق  بأمل  وال  بوفاهتا،  إالَّ  املصيبة  بأمل  أحسست  ما  عاّمر،  يا 
اخلطب َأنَّه بعني اهلل.

)1( بحار األنوار 40: 6 7 /ح 14، عن أمايل الصدوق.



345

م •
ال

س
 ال

ما
ليه

 ع
ين

من
ملؤ

ر ا
مي

ت أ
 بي

ىل
ة 

طم
فا

 –
ل 

ام
لل

ل ا
ص

لف
• ا

يا عاّمر، ملا وضعت فاطمة عليها الّسالم عىل املغتسل، نظرت إىل ضلع من أضالعها 
يقرع  وما  الرضب،  من  اسوّد  قد  ومتنها  فأعابه،  ثدهيا  يف  املسامر  دخل  وقد  مكسورًا، 

ا كانت ختفي ذلك عني خمافة أن تنغص عيّل عييش«. قلبي- يا عامر- َأنَّ

إىل  فأجابني  ينتظرون خروجك.  أجل، هؤالء أصحابك وشيعتك  فقلت: سيدي، 
ذلك وخرج معي إليهم)1(.

وعن سلامن الفارس، قال: قلنا يومًا: يا رسول اهلل، من اخلليفة بعدك حتى نعلمه؟ 
قال يل: »يا سلامن، أدخل عيّل أبا ذر واملقداد وأبا أيوب األنصاري، وأمَّ سلمة زوجة النبي 

صىّل اهلل عليه وآله من وراء الباب. ثم قال لنا:

اشهدوا وافهموا عني، إنَّ عيل بن أيب طالب عليه الّسالم وصيي ووارثي وقايض ديني 
وعدايت، وهو الفاروق بني احلق والباطل، وهو يعسوب املسلمني وإمام املتقني وقائد الغر 
املحجلني واحلامل غدًا لواء رب العاملني، وهو وولداه من بعده ثم من ولد احلسني عليه 
تي ألخي  الّسالم ابني أئمة تسعة هداة مهديون إىل يوم القيامة. أشكو إىل اهلل جحود أمَّ

وتظاهرهم عليه وظلمهم له وأخذهم حقه«.

قال: فقلنا له: يا رسول اهلل، ويكون ذلك؟ قال: »نعم، يقتل مظلومًا من بعد أن يمأل 
غيظًا، يوجد عند ذلك صابرًا«. قال: فلام سمعت ذلك فاطمة عليها الّسالم أقبلت حتى 
دخلت من وراء احلجاب وهي باكية.فقال هلا رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »ما يبكيك 
يا بنية«؟ قالت: »سمعتك تقول يف ابن عمي وولدي ما تقول«. قال:»وأنت تظلمني وعن 
حقك تدفعني، وأنت أول أهل بيتي حلوقًا يب بعد أربعني. يا فاطمة، أنا سلم ملن ساملك 
»يا رسول  وحرب ملن حاربك. أستودعك هلل وجربئيل وصالح املؤمنني«. قال: قلت: 

)1( الزهراء عليها الّسالم يف السنّة والتاريخ واألدب: ص )55 /ح 10، عن الصوارم احلاسمة.
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اهلل، من صالح املؤمنني«؟ قال: »عيل بن أيب طالب عليه الّسالم«)1(.

قالت أسامء بنت عميس: أنا لعند عل بن أيب طالب عليه الّسالم بعد ما رضبه ابن 
الذي  أفاق فقال: مرحبًا مرحبًا، احلمد هللّ  إذا شهق شهقة، ثم ُأغمي عليه. ثم  ملجم، 

صّدقنا وعده وأورثنا اجلنة.

فقيل له: ما ترى؟ قال: هذا رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وأخي جعفر وعمي محزة، 
قد  الّسالم  عليها  فاطمة  وهذه  ويستبرشون،  ينزلون  واملالئكة  مفّتحة  السامء  وأبواب 

طاف هبا وصائفها من احلور، وهذه منازيل يف اجلنة؛ ملثل هذا فليعمل العاملون))(.

عن جابر، قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله لعل عليه الّسالم قبل موته:

»السالم عليك يا أبا الرحيانتني، أوصيك برحيانتّي من الدنيا، فعن قليل ينهّد ركناك 
أحد  هذا  الّسالم:  عليه  عيل  قال  وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  قبض  فلام  قال  عليك. 

الركنني. فلام ماتت فاطمة عليها الّسالم قال عيل عليه الّسالم: هذا الركن الثان«)3(.

حمبة الزهراء لزوجها عليهما ال�سالم وتعّلقها به 

عرفت الزهراء عليها السالم َأنَّ أباها بعث زوجها أمري املؤمنني عليه السالم إىل قوم 
من الكّفار ذوي بأس، سبق للنبي أن أرسل إليهم فالنًا وفالنًا بعد أن ضّم إىل كل منهام 
جيشًا، فاهنزما عنهم وعادا جيّران أذيال اخليبة واهلزيمة. عرفت الزوجة املخلصة حني 
طلب منها زوجها إحضار العصابة التي مل يكن يلبسها إالّ ألمر شديد، عرفت أنَّه مقبٌل 

)1( بحار األنوار: ج 36: 64) /ح 85، عن اليقني.
))( ربيع األبرار ونصوص األخبار للزخمرشي 4: 08).

)3( املناقب البن شهر آشوب 3: 361.
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عىل معركة خطرة قد يدفع فيها حياته، فبكت عليها السالم إشفاقًا عىل بعلها أن ُيقتل يف 
تلك املعركة، مع أّن زوجها املجاهد كان يستبرش بالشهادة يف سبيل اهلل تعاىل. ثّم خرج 
أمري املؤمنني عليه السالم لقتال أولئك الكّفار ودارت بينهم معركة ضارية كان النرص 
املؤّزر فيها ألمري املؤمنني عليه السالم. ونزل الوحُي عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
يصف له تفاصيل تلك املعركة قبل أن يعود أمري املؤمنني ظافرًا منترصًا، وبقيت سورة 
)العاديات( ختليدًا قرآنيًا لتلك املعركة الباسلة، تصف ضبح خيول املسلمني وهي تعدو، 
وترسم صور رشر حوافرها حني ترتطم بالصخور، وكيف أغارت عىل األعداء ُصبحًا، 

وأثارت النقع والغبار يف التحامها بجيشهم، وتوّسطها مجعهم. 

جاءه  إذ  جالسًا،  يوم  ذات  كان  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  أنَّ  السري  أصحاب  ذكر 
أعرايب فجثا بني يديه، ثم قال. إينِّ جئتك ألنصحك، قال: »وما نصيحتك«؟ قال: قوم 
من العرب قد عملوا عىل أن يثبتوك باملدينة، ووصفهم له. قال: فأمر أمري املؤمنني عليه 
السالم أن ينادي بالصالة جامعة، فاجتمع املسلمون، فصعد املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه، 
ثم قال: »أهيا الناس، إنَّ هذا عدو اهلل وعدوكم قد أقبل إليكم، يزعم أنَّه يثبتكم باملدينة، 
فمن للوادي«؟ فقام رجل من املهاجرين فقال: أنا له يا رسول اهلل. فناوله اللواء وضم 
إليه سبعامئة رجل وقال له: امض عىل اسم اهلل. فمىض فواىف القوم ضحوة، فقالوا له: من 
الرجل؟ قال. أنا رسوٌل لرسول اهلل، إما أن تقولوا: ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأنَّ 
حممدًا عبده ورسوله، أو ألرضبنكم بالسيف؟ قالوا له: ارجع إىل صاحبك، فإنَّا يف مجع 
ال تقوم له. فرجع الرجل، فأخرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله بذلك، فقال النبي صىل 
اهلل عليه وآله: »من للوادي«؟ فقام رجل من املهاجرين فقال: أنا له يا رسول اهلل. قال: 
فدفع إليه الراية ومىض، ثم عاد بمثل ما عاد به صاحبه األول. فقال رسول اهلل صىل اهلل 
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عليه وآله: »أين عيل بن أيب طالب«؟ فقام أمري املؤمنني عليه السالم فقال: »أنا ذا يا رسول 
اهلل«! قال: »امض إىل الوادي«! قال: »نعم«! وكانت له عصابة ال يتعّصب هبا حتى يبعثه 
النبي عليه السالم يف وجه شديد. فمىض إىل منزل فاطمة عليها السالم فالتمس العصابة 
منها؟ فقالت: »أين تريد، أين بعثك أيب«؟ قال: »إىل وادي الرمل«! فبكت إشفاقًا عليه. 
فدخل النبي صىل اهلل عليه وآله وهي عىل تلك احلال. فقال هلا: »ما لك تبكني؟ أختافني 
يا  باجلنة  »ال تنفس عيل  السالم:  ُيقتل بعلك؟ كال، إن شاء اهلل«؛ فقال له عل عليه  أن 
رسول اهلل«. ثم خرج ومعه لواء النبي صىل اهلل عليه وآله فمىض حتى واىف القوم بسحر، 
فأقام حتى أصبح، ثم صىّل بأصحابه الغداة وصّفهم صفوفًا، واّتكأ عىل سيفه ُمقباًل عىل 
إله إالَّ اهلل وأنَّ  إليكم، أن تقولوا ال  أنا رسول رسول اهلل  »يا هؤالء،  العدو، فقال هلم: 
قال:  صاحباك.  رجع  كام  ارجع  قالوا:  بالسيف«.  رضبتكم  وإالّ  ورسوله،  عبده  حممدًا 
»أنا أرجع؟! ال واهلل حتى ُتسلموا أو أرضبكم بسيفي هذا، أنا عيل بن أيب طالب بن عبد 
السالم  عليه  فواقعهم  مواقعته،  عىل  اجرتأوا  ثم  عرفوه،  ملا  القوم  فاضطرب  املطلب«. 
فقتل منهم ستة أو سبعة، واهنزم املرشكون، وظفر املسلمون وحازوا الغنائم، وتوّجه إىل 

النبي صىل اهلل عليه وآله. 

النبي صىل اهلل عليه  الغزاة نزل عىل  َأنَّ يف هذه  وقد ذكر كثري من أصحاب السرية: 
وآله: ﴿وَالْعَادِيَاتِ َضبْحًا﴾ إىل آخرها فتضمنت ذكر احلال فيام فعله أمري املؤمنني عليه 

السالم فيها)1(.

)1( اإلرشاد - الشيخ املفيد 1: 114 116؛ بحار األنوار 1): 67.
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الزهراء ت�سّلي خاطر اأمري املوؤمنني عليهما ال�سالم يف ق�سة املوؤاخاة

آخى النبي صىل اهلل عليه وآله بني املهاجرين واألنصار، فجعل لكّل رجل من األنصار 
أخًا من املهاجرين يتقاسم معه حلو احلياة ومّرها، لكنّه ترك أمري املؤمنني عليًا دون أن 
يؤاخي بينه وبني أحد، وشّق ذلك عىل أمري املؤمنني عليه السالم، ونجد الزهراء عليها 
السالم - كام هو عهدها دائاًم - تقف إىل جانب زوجها أمري املؤمنني عليه السالم وتسّل 
»ال حيزنك اهلل، لعّله ذخرك لنفسه«، وكان األمر كام توّقعت الزهراء  خاطره وتقول له 
عليها السالم، فرسعان ما افتقد النبي أمرَي املؤمنني وبعث يف طلبه وأخربه أنَّه إنامَّ اّدخره 
لنفسه، ثم أرقاه املنرب فأعلن صىل اهلل عليه وآله أّن عليًا منه بمنزلة هارون من موسى، ثم 

جعله أوىل باملؤمنني من أنفسهم فقال »من كنت مواله فهذا عيل مواله«. 

من مناقب الفقيه أيب احلسن بن املغازيل، عن أنس، قال: ملا كان يوم املباهلة آخى النبي 
صىّل اهلل عليه وآله بني املهاجرين واألنصار وعل عليه الّسالم واقف يراه ويعرف مكانه 
وآله  عليه  اهلل  صىّل  النبي  فافتقده  العني،  باكي  عل  فانرصف  أحد.  وبني  بينه  يؤاخ  ومل 

فقال: »ما فعل أبو احلسن«؟

قالوا: انرصف باكي العني يا رسول اهلل. قال: »يا بالل، اذهب فائتني به«.

فمىض بالل إىل عل عليه الّسالم وقد دخل منزله باكي العني، فقالت فاطمة عليها 
عليه  اهلل  صىّل  النبي  آخى  فاطمة،  »يا  قال:  عينيك«؟  اهلل  أبكى  ال  يبكيك  »ما  الّسالم: 
وآله بني املهاجرين واألنصار وأنا واقف يران ويعرف مكان ومل يؤاخ بيني وبني أحد«. 
قالت: »ال حيزنك اهلل، لعله ذخرك لنفسه«، فقال بالل: »يا عيل، أجب النبي صىّل اهلل عليه 
وآله«. فأتى عل عليه الّسالم النبي صىّل اهلل عليه وآله، فقال النبي صىّل اهلل عليه وآله: »ما 
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يبكيك يا أبا احلسن«؟ فقال: »واخيت بني املهاجرين واألنصار يا رسول اهلل وأنا واقف 
تران وتعرف مكان ومل تؤاِخ بيني وبني أحد«. قال: »إنامَّ ذخرتك لنفيس؛ أال يرّسك أن 
تكون أخا نبيك«؟ قال: »بىل يا رسول اهلل، أّنى يل بذلك«؟ فأخذه بيده فأرقاه املنرب فقال: 
»اللهم هذا مني وأنا منه، أال إنَّه مني بمنزلة هارون من موسى، أال من كنت مواله فهذا 
عيل مواله«. قال: فانرصف عل عليه الّسالم قرير العني، فأتبعه عمر بن اخلطاب فقال: 

بخ بخ يا أبا احلسن، أصبحَت موالي وموىل كل مسلم)1(.

الزهراء تخ�سى فقدان اأمري املوؤمنني عليهما ال�سالم 

املسلمني  النبي  فندب  وآله،  عليه  اهلل  صىل  النبي  قتل  عىل  الكفار  من  ثالثة  تعاقد 
لقتلهم، فلم جيرؤ عىل ذلك أحد منهم إالَّ أمري املؤمنني عليه السالم، مع َأنَّه كان موعوكًا 
النبي منه خرب، فحزنت الزهراء  يومذاك، فخرج لقتاهلم فمكث ثالثة أيام مل يرجع إىل 
ُيؤتم  أن  »أوشَك  واهلة:  تتمتم  أبيها وهي  إىل  الصغريين  بولدهيا  وأقبلت  السالم  عليها 
هذان الغالمان«، فبكى النبي وأرسل من يتحّرى خرب أمري املؤمنني عليه السالم، وبرّش 

صىل اهلل عليه وآله باجلنّة َمن يبرّشه بسالمته.

عن عل بن احلسني عليهم الّسالم، قال: »خرج رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله ذات يوم 
وصىل الفجر، ثم قال:

معارش الناس! أيكم ينهض إىل ثالثة نفر قد آلوا بالالت والُعّزى ليقتلون وقد كذبوا 
ورّب الكعبة. قال: فأحجم الناس وما تكّلم أحد. فقال: ما أحسب عيل بن أيب طالب 
عليه الّسالم فيكم؟ فقام إليه عامر بن قتادة فقال:إّنه وعك يف هذه الليلة ومل خيرج يصيل 

)1( كشف الغمة 1: 35) عن ابن املغازيل؛ بحار األنوار 38: 43 /ح 18.
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معك، أفتأذن يل أن أخربه؟ فقال النبي صىّل اهلل عليه وآله: شأنَك؛ فمىض إليه فأخربه.

فخرج أمري املؤمنني عليه الّسالم كَأنَّه نشط من عقال وعليه إزار قد عقد طرفيه عىل 
نفر  ثالثة  عن  خيربن  ريب  رسول  هذا  قال:  اخلرب؟  هذا  ما  اهلل!  رسول  يا  فقال:  رقبته، 
نضوا إىل قتيل وقد كذبوا رب الكعبة. فقال عيل عليه الّسالم: يا رسول اهلل، أنا هلم رسية 
وحدي، هو ذا ألبس عيّل ثيايب. فقال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: بل هذه ثيايب وهذا 

درعي وهذا سيفي.

فدّرعه وعّممه وقّلده وأركبه فرسه وخرج أمري املؤمنني عليه الّسالم. فمكث ثالثة 
أيام ال يأتيه جربئيل خيربه وال خرب من األرض. وأقبلت فاطمة باحلسن واحلسني عليهم 
النبي صىّل اهلل عليه  الّسالم عىل وركيها تقول: أوشك أن يؤتم هذان الغالمان. فأسبل 

وآله عينه يبكي، ثم قال:

معارش الناس! من يأتيني بخرب عيل عليه الّسالم أبرّشه باجلنة. وافرتق الناس يف الطلب 
لعظيم ما رأوا بالنبي صىّل اهلل عليه وآله وخرج العوائق. فأقبل عامر بن قتادة يبرّش بعيل عليه 
الّسالم، وهبط جربئيل عىل النبي صىّل اهلل عليه وآله وأخربه بام كان فيه، وأقبل عيل أمري 
املؤمنني عليه الّسالم ومعه أسريان ورأس وثالثة أبعرة وثالثة أفراس« - احلديث بطوله)1(.

الزهراء ت�ساأل النبي عن منزلة زوجها اأمري املوؤمنني يف اجلّنة

ما  قالت:  )األربعني( عن عائشة،  كتابه  الفوارس يف  أيب  بن  أبو حممد  احلافظ  روى 
رأيت رجاًل قط أحب إىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله من عل وفاطمة عليهام الّسالم. 

)1( أمايل الصدوق 1: 106 /ح 4 املجلس الثاين والعرشون؛ اخلصال للصدوق:ص94،حديث الثالثة النفر الذين 
حلفوا بالالت والعزى أن يقتلوا رسول اهلل.
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قالت: قالت فاطمة عليها الّسالم يومًا وأنا حارضة: »فدتك نفيس يا رسول اهلل، صىل اهلل 
عليك، أي يشء رأيت يل«؟ فقال: »يا فاطمة! أنت خري النساء يف الربية وأنت أهل اجلنة 
وأهلها«. قالت: »يا رسول اهلل، فام البن عمك عيل عليه الّسالم«؟ فقال هلا: »ال يقاس 
ولداي  »مها  قال:  الّسالم«؟  عليهام  واحلسني  »واحلسن  قالت:  اهلل«.  خلق  ممن  أحد  به 

وسبطاي ورحيانتاي أيام حيايت وبعد ممايت«.

يا  ي  وُأمِّ أيب  »فداك  له:  فقال  الّسالم  عليه  عل  أتى  إذ  احلديث،  يف  مها  فبينام  قالت: 
وفاطمة  وأنت  أنا  عيل،  »يا  فقال:  يل«؟  رأيت  يشء  أّي  عليك،  اهلل  صىّل  اهلل،  رسول 
من  وأطرافها  رمحة،  من  أساسها  دّرة،  من  غرفة  يف  الّسالم  عليهم  واحلسني  واحلسن 
رضوان، وهي حتت عرش اهلل. يا عيل، بينكم وبني نور اهلل باب، فتنظر إليه وينظر إليك؛ 
عىل رأسك تاج من نور، قد أضاء ما بني املرشق واملغرب وأنت ترفل يف حّلة من حلل 
محر وردّية، وخلقت وخلقني ريب وخلق حمبينا من طينة حتت العرش، وخلق مبغضينا من 

طينة اخلبال«)1(.

الزهراء تنتظر قدوم اأمري املوؤمنني عليهما ال�سالم اإىل اجلّنة

كانت الزهراء عليها السالم نِعم الزوجة ألمري املؤمنني عليه السالم، فقد وقفت يف 
الكريمة يف طريق  باجلهاد والبطوالت، بل دفعت حياهتا  املليئة  جانبه وآزرته يف حياته 
عليها،  قدومه  وترتّقب  وفاهتا  بعد  تنتظره  هي  وها  غاصبيه،  وفضح  حّقه  عن  الدفاع 
مقعد  يف  منّغص،  ُينّغصه  ال  وعيٍش  ينقيض،  ال  نعيٍم  يف  اخلالدة  األبدّية  حياهتام  ليعيشا 

ِصدٍق عند مليك مقتدر.

)1( ملحقات إحقاق احلق 5: 90 /ح 96.
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أخرج املجليس يف كيفية شهادة أمري املؤمنني عليه الّسالم:

... فلاّم سمع احلسن واحلسني عليهام الّسالم رصخات الناس ناديا: »وا أبتاه وا علّياه، 
ليت املوت أعدمنا احلياة«.

وهم  الناس  من  مجاعة  ومعه  هبرية  بن  جعدة  أبا  وجدا  ودخال  اجلامع  وصال  فلام 
جيتهدون أن يقيموا اإلمام يف املحراب ليصل بالناس، فلم يطق عىل النهوض، فتأّخر عن 
الصف وتقّدم احلسن عليه الّسالم، فصىّل بالناس وأمري املؤمنني عليه الّسالم يصل إيامًء 
من جلوس، وهو يمسح الدم عن وجهه وكريمته الرشيفة؛ يميل تارة ويسكن ُأخرى، 
هكذا«.  أراك  أن  عيّل   - واهللِ   - يعّز  ظهراه،  انقطاع  »وا  ينادي:  الّسالم  عليه  واحلسن 
ففتح عينه قال: »يا بنّي، ال جزع عىل أبيك بعد اليوم، هذا جدك املصطفى صىّل اهلل عليه 
ك فاطمة الزهراء عليها الّسالم واحلور العني حُمدقون  وآله وجدتك خدجية الكربى وُأمُّ
البكاء، فإنَّ املالئكة قد ارتفعت  منتظرون قدوم أبيك؛ فطِب نفسًا وُقّر عينًا وُكّف عن 

أصواهتم إىل السامء«)1(.

م�سيبة اأمري املوؤمنني بفاطمة م�سيبة ل عزاء لها

حلظة فراق احلبيب من أشّد اللحظات إيالمًا يف النفس، لقد نزل القضاُء الذي ال ُيرّد، 
ا مفارقته عاّم قليل، فام أشّد حزنه وأدهى مصيبته!!  وصارحت الزهراء رفيق حياهتا َأهنَّ
ها هي الزهراء عليها السالم تويص أمري املؤمنني عليه السالم بوصيتها األخرية، وتعهد 

إليه بام يعتمل يف قلبها. 

فاطمة  مرضْت  قال:  الواعظني،  روضة  يف  النيسابوري  الفتال  عن  املجليس  أخرج 

)1( بحار األنوار )4: )8).
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ليلة يف مرضها إىل أن توّفيْت صلوات اهلل  عليها السالم مرضًا شديدًا ومكثْت أربعني 
أيمن وأسامء بنت عميس ووّجهت خلف عل  ُأمَّ  نفُسها دعت  إليها  ُنعيت  فلاّم  عليها، 
وأحرضته، فقالت: يا بن عم إنَّه قد ُنعيت إيل نفيس، وإنَّني ال أرى ما يب إال َأنَّني الحقة 
بأيب ساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء يف قلبي. قال هلا عل عليه السالم: »أوصيني بام 
أحببت يا بنت رسول اهلل«! فجلس عند رأسها وأخرج من كان يف البيت ثم قالت: »يا بن 
عّم ما عهدتني كاذبة وال خائنة، وال خالفُتك منذ عارشتني«؛ فقال عليه السالم: »معاذ 
اهلل! أنِت أعلُم باهلل وأبّر وأتقى وأكرم وأشد خوفًا من اهلل )من( أن أوبخك بمخالفتي، 
قد عّز عيل مفارقتك وتفقدك، إالَّ َأنَّه أمر ال ُبّد منه، واهللِ جّددِت عيّل مصيبة رسول اهلل 
ِمن مصيبٍة  راجعون،  إليه  ا  وإنَّ فإنَّا هلل  وفقدك،  وفاُتك  وقد عظمْت  وآله  عليه  اهلل  صىل 
ما أفجَعها وآملها وأمّضها وأحزنا، هذه - واهلل - مصيبة ال عزاء هلا، ورزّية ال خلف 

هلا« - احلديث)1(.

مفرتيات تاريخية للم�ست�سرق اأميل درمنغم يف حق الزهراء عليها ال�سالم

طلع املسترشق األستاذ أميل در منغم يف كتاب ساّمه )حياة حممد(، وترمجه إىل العربية 
األستاذ الفلسطيني حممد عادل زعيرت، طلع بمجموعة من الرتهات التي ال تستند إىل 
مصدر تارخيي معترب، والتي ال تنبع إال من احلقد الذميم عىل أهل بيت الرسالة عليهم 
ينتمي إىل اإلسالم األصيل، شأنه يف ذلك شأن كثري ممن سبقه  السالم، بل عىل كل ما 
أو حذا حذوه من الصليبيني والصهاينة احلاقدين. وقد شكك هذا املسترشق يف حديثه 
الباهر واعتربها  عن سيدة نساء العاملني الزهراء عليها السالم، شكك يف مجال طلعتها 
دون ُأختها رقية مجاالً، ودون ُأختها زينب ذكاًء!! مل يصّده عن تقوالته اخلرقاء يف حق 

)1( بحار األنوار - العالمة املجليس 43: 191 - 194.
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أباها الصادق املصّدق شّبهها باحلور العني وساّمها  َأنَّ  الطاهرة عليها السالم  الصديقة 
ها وبعلها  )احلوراء اإلنسية(؛ بل إنَّ عائشة زوجة النبي )وكانت حتس جتاه الزهراء وُأمِّ
ا ما رأت أحدًا أشبه سمتًا ودالً وهديًا  نفورًا مل تستطع كتامنه( مل يسعها إالَّ االعرتاف بأهنَّ
وحديثًا برسول اهلل يف قيامه وقعوده من فاطمة؛ وقالت عنها: كنّا نخيط ونغزل وننظم 
اإلبرة يف ضوء وجه فاطمة عليها الّسالم؛ وحرّي بأشبه الناس برسول اهلل )الذي كان 
صىل اهلل عليه وآله يوصف بالبدر ليلة كامله( أن يامثله يف خصاله ومجاله؛ ولقد شّبهت ُأمُّ 
أنس بن مالك مجال طلعة الزهراء النورانية بالقمر ليلة البدر، ناهيك عن إذعان املصادر 

التارخيية املعتربة للفريقني أنَّ كبار الصحابة تسابقوا يف خطبتها من أبيها.

بأنَّ  قوله  مثل  تافهة،  وأقوال  بآراء  وجاء  كتابه  يف  املسترشق  هذا  خبط  لقد  أقول: 
بعثه  قبل  الديني  النبي  أيقظت شعور  قد  النصارى  أنَّ  أثرًا يف حممد، وزعمه  للنرصانية 
بأنَّه يعتقد  القرآن أصول النرصانية )ص 106( وقوله  بأنَّه جيد يف  )ص 100(. وقوله 
لعيسى من عصمة ما مل تكن ملحمد ويراه قد جاء يف القرآن )ص 107(، وأنَّه يرى أنَّ 
النرصانية تشمل اإلسالم وتضيف إليه بعض اليشء )ص 118(، وَأنَّه يرى املسيح ابن 
)انظر  اآلراء  وأمثال هذه  اخلرايف )ص 110(  الذوق  يالئم  بمعنى عرفاين  الوحيد  اهلل 
الغدير لألميني 3: )1-13(. فال عجب أن حارب اإلسالم يف أبرز وأطهر شخصيات 
عرفها تارخيه الناصع: فاطمة وأبيها وبعلها عليهم مجيعًا سالم اهلل تعاىل. ولقد تلخصت 

املفرتيات التي ضّمنها كتابه يف أمر الزهراء عليها السالم وبعلها ما يل:

1- إِنَّ الزهراء عليها السالم مل تكن مجيلة، بل كانت ُأختها رقية أمجل منها، وُأختها 
زينب أذكى منها.

ـا عليهـا السـالم كانـت عابسـة، وكان زوجهـا أمـري املؤمنـني عليـه السـالم  )- إهنَّ
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يسـتقي املـاء لبسـاتني أحـد اليهـود مقابـل حفنـة متـر، فـإذا عـاد بالتمـر قـال لزوجتـه 
عابسـًا: كل وأطعمـي األوالد.

3- إِنَّ العالقـة بـني الزوجـني كانت سـيئة، وكان عـل يرد بعد كل منافـرة وينام يف 
املسـجد، وكان النبـي يوّفـق بينهـام إىل حـني، وَأنَّ النبـي رأى ابنته يومًا وهـي تبكي من 

لْكم عـل هلا!!!

4- إنَّ فاطمة مل تكن راغبة يف عل، وكذلك عل مل يكن راغبًا فيها!!

5- إنَّ عليًا كان غري هبي الوجه لعينيه الكبريتني الفاترتني وانخفاض قصبة أنفه وكرب 
بطنه وصلعه؛ وكانت فاطمة تعّده - وأستغفر اهلل هلذا القول - دمياًم حمدودًا!!

6- إِنَّ النبـي كان قليـل االلتفـات لعل، مع أنَّـه كان يمتدح شـجاعته إرضاًء البنته؛ 
وأنَّـه كان يمتـدح صهَريـه األُمويـني اللذين كانا أكثر مـداراة له )يقصد عثـامن بن عفان 

العاص(. وأبا 

7- إنَّ عليًا كان يتأمل من عدم عمل النبي عىل سعادة ابنته، ومن عدم اعتامد النبي عليه 
يف األعامل الكبرية، وكان النبي يتجنب تسليم القيادة إليه.

8- إنَّ عليًا وفاطمة كانت حتصل بينهام وبني أزواج النبي مواجهات، وكانت فاطمة 
تعتب عىل أبيها ألنَّه مل يكن ينحاز جلانبها!

در  أميل  املسترشق  أوردها  التي  الغريبة  واملفرتيات  العجيبة  األقوال  خالصة  هذه 
منغم، وناغمه فيها مرتجم كتابه األستاذ زعيرت!! 

ومع أنَّ القارىء الكريم سيجد يف طيات كتابنا هذا إجابة وافية عن أكثر هذه املزاعم 
نا نجيب باختصار عىل تقوالت هذا املسترشق احلاقد: واملفرتيات احلاقدة، إالَّ أنَّ
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تتناقض مزاعم درمنغم مع كالم الصادق املصّدق صىل اهلل عليه وآله يف حّق بضعته 
مالك يف حّقها، يف قوهلا: كانت  بن  أنس  ُأمِّ  إنسّية«، ومع شهادة  فاطمة حوراء  »ابنتي 
ُمرشبة  بيضاء  السحاب،  من  إذا خرج  كفر غاممًا  الشمس  أو  البدر  ليلة  كالقمر  فاطمة 

محرة، هلا شعر أسود، من أشد الناس برسول اهلل صىل اهلل عليه - وآله - وسلم شبهًا.

رأيُت  »ما  بقوهلا:  وحديثها  وهدهيا  السالم  عليها  فاطمة  خلُلق  عائشة  شهدت  لقد 
أحدًا أشبه سمتًا ودالً وَهديًا وحديثًا برسول اهلل يف قيامه وقعوده من فاطمة«.

أما أمري املؤمنني عليه السالم، فقد قال النبي صىل اهلل عليه وآله فيه: »أشبهَت َخلقي 
وُخلقي، وأنت من شجريت التي أنا منها«. وشهد له صىل اهلل عليه وآله وسلم أنَّه أفضل 
ته وأعظمهم حلاًم، وأحسنهم ُخلقًا. وقال عنه: »عيلٌّ خري البرش، فمن أبى فقد كفر«.  ُأمَّ

أيعقل أحٌد ذو أدنى إنصاف أن يقوم عل عليه السالم - وهو خري البرش وأشبههم 
بالنبي يف ُخلقه وهديه - بلكم فاطمة عليها السالم بضعة املصطفى؟! مع أنَّ ِملء مسامعه 
قول النبي صىل اهلل عليه وآله لفاطمة: »إنَّ اهلل يغضب لغضبك، ويرىض لرضاك«، وقوله 
فهي  يعرفها  مل  وَمن  عرفها،  فقد  هذه  عرف  »َمن  بيدها:  آخذ  وهو  وآله  عليه  اهلل  صىل 
بضعة مني، هي قلبي وروحي التي بني جنبّي، فَمن آذاها فقد آذان«؟! ولقد َأقسم أمري 
ا مل ختالفه قّط؟! وإنَّ من السهل عىل  املؤمنني عليه السالم أنَّه مل ُيغضب زوجته قّط، وَأهنَّ
أي ناصبّي أو مغرض أن يزعم ما تسّول له نفُسه مادام يطلق الكالم دون إقامة أي دليل 

عىل مزاعمه. 

افتخاره  عليه  فيشهد  السالم،  عليها  فاطمة  يف  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  رغبة  أّما 
بزواجه منها، يف جوابه لكتاب جاءه من معاوية:
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ــري ــه ــي أخــــي وص ــب ــن ــٌد ال ــداء عــّمــيحمـــمـ ــهـ ــشـ ــد الـ ــي ومحـــــزة س

ــذي ُيــضــحــي وُيــمــيس ــيوجــعــفــٌر الـ ــ ــُن ُأمِّ ــ ــع املــالئــكــة ابـ ــري مـ ــط ي

ــريس ــد ســكــنــي وعـ ــم ــُت حم ــنـ منوٌط )مسوٌط( حلمها بدمي وحلميوبـ

ــا أمحـــــد ابــــنــــاي مــنــهــا ــطـ ــبـ كسهميوسـ ــٌم  ــه س لــه  مــنــكــم  ــن  ــَم ف

إىل آخر األبيات. 

من  تزوجيها  يف  شاورها  ملا  أبوها  بذلك  شهد  فقد  فيه،  السالم  عليها  رغبتها  وأما 
عّل عليه السالم، فسكتت عليها السالم، فقال صىل اهلل عليه وآله: »اهللُ أكرب، سكوهُتا 
إقراُرها«! وال يعقل مسلم أن يزّوج اهلل تعاىل فاطمة من عل عليهام السالم دون أن يكونا 

راغَبني يف بعضهام.

ذكرنـا َأنَّ أمـري املؤمنني عليه السـالم كان أشـبه الناس يف اخلَلق برسـول اهلل صىل اهلل 
عليـه وآلـه، وقد جـاء يف صفته عليه السـالم َأنَّـه كان »أدعـج العينـني كأنَّ وجَهه القمر 
َبة، شـْثن الكفني، ضخم الكسـور، كأّن  ليلـة البدر ُحْسـنًا، ضخَم البطـن، عريض املرْسُ

عنقه إبريـق فضة«. 

وكيف كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يقّدم الغري عىل عل يف االلتفات إليه؟! وهو 
أول رجل اختاره اهلل بعده من أهل األرض ملا اّطلع عليهم كام أخرب به صىل اهلل عليه وآله 
لفاطمة بقوله: »إِنَّ اهلل اطلع عىل أهل األرض فاختار منه أباك فبعثه نبيًا، ثم اطلع الثانية 
اهلل  »إِنَّ  وآله  اهلل عليه  فأنكحته واختذته وصيًا«، وبقوله صىل  إيل  فأوحى  بعلك  فاختار 

اختار من أهل األرض رجلني أحدمها أبوك واآلخر زوجك«.

النبي صىل اهلل عليه وآله بعّده لعل غرَي قّوام بجليل  وما أقبح الرجل يف تقّوله عىل 
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األعامل وقد وازره ونارصه وعاضده بتامم معنى الكلمة بكل حوٍل وَطول من بدء دعوته 
ووليًا  ووارثًا  وخليفة  ووصيًا  ووزيرًا  وأخًا  نفسًا  له  بذلك  فصار  لفظه،  نفس  آخر  إىل 

بعده، وكان قائده الوحيد يف حروبه ومغازيه، وهو ذلك امللقب بقائد الغر املحجلني. 

ـة مـوّدة العـرتة النبويـة، ومـن املتسـامل عليـه بـني  لقـد أوجـب القـرآن عـىل األمَّ
املسـلمني أنَّ آيـة اإليـامن والنفـاق يف رشعـة النبـي املحبـوب هـي حـّب عـل وبغضـه 
ة عىل قـول رسـول اهلل صـىل اهلل عليه وآلـه يف عل:  كـام يـأيت حديثـه. وقـد اتفقـت األمَّ

»اللهـم واِل مـن وااله، وعـاِد مـن عـاداه«.

وصّح عن النبي صىل اهلل عليه وآله قوله: »َمن أحّب عليًا فقد أحبني، ومن أبغض 
عليًا فقد أبغضني، ومن آذى عليًا فقد آذان، ومن آذان فقد آذى اهلل«، وأخرب صىل اهلل 
عليه وآله عن جربئيل أنَّه أخربه بأنَّ »السعيد كل السعيد من أحب عليًا يف حيايت وبعد 

ممايت، أال وإنَّ الشقي كل الشقي من أبغض عليًا يف حيايت وبعد ممايت«)1(. 

الأعداء يزعمون بوجود م�ساكل بني الزوجني املتواّدين

كانت العالقة بني الزوجني املتواّدين عالقة وئام ال يكّدر صفَوه خالف، وقد رسدنا 
شواهد مّجة عىل هذه احلقيقة، لكّن بني أمّية سعوا إىل اختالق بعض الروايات التي تصّور 
حصول مشاكل بني الزوجني. ومن ذلك ما رواه ابن سعد يف الطبقات الكربى بإسناده 
إىل  ألشكوّنك  »واهلل  فقالت:  شّدة،  فاطمة  عىل  عّل  يف  كان  قال:  سعيد  بن  عمرو  عن 
رسول اهلل«! فانطلقت وانطلق عل بأثرها فقام حيث يسمع كالمهام، فشكت إىل رسول 
اهلل غلظ عل وشدته عليها، فقال: »يا بنية اسمعي واستمعي واعقيل، إنَّه ال إمرة بامرأة 

)1( خّلصنا ردود العالمة األميني يف كتابه الغدير 3: 18 - 6).
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ال تأيت هوى زوجها وهو ساكت«. قال عل: »فكففُت عاّم كنت أصنع« وقلت: »واهلل ال 
آيت شيئًا تكرهينه أبدًا«.

فدخل  وفاطمة كالم،  بني عل  كان  قال:  ثابت  أيب  بن  ابن سعد عن حبيب  وروى 
رسول اهلل فألقى له مثاالً فاضطجع عليه، فجاءت فاطمة فاضطجعت من جانب، فأخذ 
رسول اهلل بيد عل فوضعها عىل رسته وأخذ بيد فاطمة فوضعها عىل رسته ومل يزل حتى 
أصلح بينهام ثم خرج. قال فقيل له: »دخلت وأنت عىل حال وخرجت ونحن نرى البرش 

يف وجهك«! فقال: »وما يمنعني وقد أصلحُت بني أحب اثنني إيل«.)1(

بل زاد البعُض - من أمثال البخاري يف كتابه املوسوم بالصحيح - فنقل عن املسّور 
بن خمرمة حديثًا يضّج باملتناقضات، يزعم فيه أّن عليًا عليه السالم خطب بنت أيب جهل، 
وأّن فاطمة عليها السالم بلغها ذلك فجاءت إىل أبيها تشكو عليًا، وأّن النبي صعد املنرب 
فامتدح صهره يف اجلاهلّية )وهو أبو العاص( وعّرض بصهره عّل، ثم قال بأّن ابنته فاطمة 
وابنة عدّو اهلل ال جتتمعان عند رجل. وقد رمى هؤالء من ترويج هذه الرواية املختلقة إىل 
القول بأّن عليًا عليه السالم قد أغضب الزهراء عليها السالم، وأنَّه-حسب هذه الكذبة 
- قد كان أحد مصاديق قول النبي »فمن أغضبها فقد أغضبني«! وأراد هؤالء من هذه 
اللذين أغضبا  بأن اخلليفتني  يقولوا  أن  إمكاناته  بكّل  التي سّخروا هلا إعالمهم  الكذبة 
فاطمة عليها السالم حتى هجرهتام وغضبت عليهام وأوصت أن ال يشرتكا يف تشييعها 
والصالة عليها، واللذين أصبحا املصداق الواضح لقول النبي بأنَّ من أغضب فاطمة 
فقد أغضب رسول اهلل، قد سبقهام أمري املؤمنني عليه السالم يف إغضاب فاطمة وأبيها، 

حاشاه من ذلك!

)1( الطبقات الكربى 8: 6)، ذكر بنات رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله.
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الزهراء )عليها السالم( سّيدة  بإيامن فاطمة  التشكيك  القصة املختلقة  كام تستهدف 
تتّحكم  الاليت  النساء  القصة - ال تفضل عىل غريها من  العاملني، فهي - يف هذه  نساء 
الغرية يف عواطفهن، بل يرّصح النبي )صىل اهلل عليه وآله( يف هذه القصة أنَّه خيشى عىل 
بأنَّه ال فضل لفاطمة )عليها  ُتفتتن يف دينها!! وقد ترمي هذه القصة اىل القول  ابنته أن 
السالم( إذًا - عىل حد تصوير القصة - عىل عائشة التي ساقتها غريهتا وضغنها عىل أمري 
إمام  فيه وحاربت  تقّر  أن  ُأمرت  الذي  بيتها  السالم( حتى خرجت من  )عليه  املؤمنني 

زماهنا الذي ُأمرت بطاعته. 

اهلل عليه وآله(،  النبي )صىل  التقليل من شأن  القصة - ولو عرضًا -  كام تستهدف 
حيث تظهره كغريه من اآلباء العاديني، فهو يغضب البنته ملجّرد خرب سمعه ويرتقي املنرب 
فيرّصح - عىل غري عادته - بأنَّ بني هشام قد استأذنوه يف أن يزّوجوا ابنتهم من عل، وأنَّه 
ال يأذن بذلك - مع تأكيده )صىل اهلل عليه وآله( أنَّه ال يّرم حالالً وال يّل حرامًا؛ ثم 

هيّدد عليًا )عليه السالم( بأنَّه إن أرص عىل الزواج فعليه أن يطّلق فاطمة!!

وقد تصدى املحقق القدير السيد عل امليالين يف كتيب له بعنوان )خطبة أمري املؤمنني 
بنت أيب جهل( لفضح هذه األكذوبة التي رّددهتا معظم كتب أهل السنة املوسومة بالصحاح 

وزادت فيها، وسّلط هذا املحقق األضواء عىل التناقضات واملزاعم وبنّي ُبطالهنا. 

فاطمة وعلي عليهما ال�سالم: الرابطة العجيبة

كانت فاطمة زوجة ألعظم رجل عرفه التاريخ بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، 
فكانت  له،  كفوًا  لتكون  أّهلها  ما  الكبرية  واإلمكانات  العظيمة  القدرات  من  هلا  وكان 
السند له يف حياته املشحونة باجلهاد، وكانت موضع رّسه وُمستشاره ورفيقة دربه  نِعم 
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واملدافع عنه. كانت عليها السالم تعّد له لباس حربه، وتغسل سيفه املخضب بالدماء 
حني يعود من ساحة اجلهاد، وكانت ترّسي عنه حني تشاهد أمله يف مواطن املحن، وكان 
وكان  ملنارصته،  فيدعوهم  الصحابة  بيوت  إىل  معه  يأخذها  السالم  عليه  املؤمنني  أمري 
ُيشهدها عىل حّقه وبيان أولوّيته، وكانت نِعم النارص وامُلعني. كانت فاطمة إىل جنب عل 
عليهام السالم، يف أفراحه وأتراحه، يف فقره وغناه، يف حِمنه ورفاهيته، ومل تكن تشكو أبدًا 
من معاناهتا وجهادها، ومل تتوّقف يومًا أو تتلّكأ عن اجلهاد وامُلنارصة. ومل تكن فاطمة 
عليها السالم جمّرد زوجة ألمري املؤمنني عليه السالم، بل كان ارتباطهام أوسع وأعمق 
من أن يوصف بالرابطة الزوجية املحدودة، بل كانت - إضافة إىل كوهنا الزوجة الوفية 
املخلصة - املدافع الصلب عن والية أمري املؤمنني عليه السالم باعتبار َأنَّ الدفاع عنها 

هو يف حقيقته دفاع عن مآل ومستقبل املجتمع اإلنساين.
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الدرو�ض امل�ستخل�سة من زواج الزهراء عليها ال�سالم: 

1- رعاية تكافؤ طريف الزواج، وهو من أهم األُسس التي يقوم عليها الزواج الناجح، 
ألَنَّه األرضية التي يقوم عليها تفاهم الزوجني وإدراك كّل منهام لآلخر.

والتقوى  اإليامن  هو  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  لدى  الزوج  اختيار  معيار   -(
واألُمور املعنوية، وليس الثروة واجلاه واملقام.

3- إِنَّ الرسول األكرم مل يوافق عىل الزواج قبل استشارة ابنته كام أنَّه مل جُيرب ابنته عىل 
اختيار الزوج.

وجهه  أسارير  يف  شّخصت  فقد  أبيها،  ألمر  سّلمت  السالم  عليها  الزهراء  إِنَّ   -4
املبارك رضاه، فأطرقت برأسها حياًء وأعلنت بسكوهتا رضاها.

5- إنَّ مقدار املهر كان منسجاًم مع القابلية املادية للزوج.

السعادة  يف  هلا  دخل  ال  وآله  عليه  اهلل  صىل  األنبياء  خاتم  البنة  املهر  قّلة  إنَّ   -6
النبي يف  واالنسجام بني الزوجني، ولو كان ملقدار املهر تأثري مهم يف السعادة، لتدّخل 

موضوع زيادهتا نظرًا ملحبته الكبرية البنته احلبيبة.

7- اجتناب األب )رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله( حتميل الزوج أي نفقات إضافية 
غري رضورّية.

ــة عــىل  ــز بيــت الزوجي ــة للمعيشــة، وجتهي ــار أبســط الوســائل الرضوري 8- اختي
أســاس البســاطة.



MRT



الف�صل ال�صاد�س

فاطمة عليها ال�سالم اأُمنوذج ال�سرب على 
�سظف العي�ض
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مرارة العي�ض ت�ستحيل حالوًة بالر�سا وال�سكر

لو كانت الدنيا تعدل عند اهلل جناَح بعوضة - كام يقول سيدنا وحبيبنا رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله - ملا سقى الكافَر منها ُجرعة ماء؛ وإذا كانت الدنيا عند جبار الساموات 
واألرض هبذا القدر من الضعة وقّلة القيمة، فال عجب أن يزوهيا عن أحّبائه وأوليائه، 
ويفيضها عىل أعدائه!! وها نحن نشاهد يف هذا الفصل قساوة العيش التي عانت منها 
وأبان  العامني  نساء  دون  رهّبا  اصطفاها  التي  وهي  السالم  عليها  العاملني  نساء  سيدة 
ريانة  عجبًا!!  لنرى  السالم  عليها  الزهراء  بيت  يف  رويدًا  ندخل  العاملني.  عىل  فضلها 
رسول اهلل وبضعته وقّرة عينه تستقي بالقربة حّتى تؤّثر القربة اجللدية اخلشنة يف صدرها 
الرحى،  يد  عىل  الدم  فيسيل  يداها  متجل  حّتى  بالّرحى  وجتّر  اإلهلية،  األرسار  موضع 
وتكسح بيتها حّتى تغرّب ثياهبا، وتوقد حتت القدر حّتى تدكن ثياهبا، وحتى يصيبها من 
ذلك رضر عظيم. وكيف تقوم الزهراء عليها السالم بكل هذه األعامل الشاقة ثم ال جتد 
الليل وقفت يف حمراهبا حتى  فإذا جنّها  متتالية!!  أيام  لثالثة  أودها  يقيم  بيتها طعامًا  يف 
تتورم قدماها، ثم تأوي إىل الفراش الذي ليس عندها سواه: مسك كبش، تعلف عليه 
املحجلني  الغر  املؤمنني وقائد  أمري  افرتشته مع زوجها  الليل  فإذا كان  بالنهار بعريهم، 

عليه السالم!! 

رآها سلامن املحمدي يومًا ملتفة بشملة خلقة خيطت بسعف النخيل يف اثني عرش 
لفي  وكرسى  قيرص  بنات  إنَّ  واحزناه!!  ونادى:  بكى  أن  نفسه  يتاملك  فلم  موضعًا، 
السندس واحلرير، وابنة حممد عليها الّسالم عليها شملة صوف خلقة قد خيطت يف اثني 

عرش مكانًا!! 
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ودخل عليها رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله يومًا فرأى عليها كساًء من أجلة اإلبل، 
وهي تطحن بيدهيا وترضع ولدها. فدمعت عيناه ثم قال: »يا بنتاه، تعّجيل مرارة الدنيا 

بحالوة اآلخرة«!! 

أبيها  يدي  بني  بنفسها  السالم؟! هل ستلقي  فاطمة عليها  الزهراء  لدى  أي جواب 
الشدة؟  وهذه  االمتحان  هذا  عىل  ستصرب  ا  بأهنَّ ستقول  هل  وتعانيه؟!  تقاسيه  ما  فتبّثه 
كال!! فاطمة الزهراء عليها السالم أعظم وأجل قدرًا؛ الزهراء عليها السالم ال ترى يف 
الوضع هذا حمنة ينبغي الصرب عليها، وال حتّس بمرارة معاناة يتوّجب عليها جتّرعها من 
أجل حالوة تغنمها يف اآلخرة! الزهراء عليها السالم ال ترى يف هذا كله إالَّ نِعاًم ينبغي 
أن تشكر اهلل احلنّان عليها، وآالًء يتوّجب أن حتمده تعاىل من أجلها. قالت الزهراء عليها 

السالم: يا رسول اهلل، احلمد هلل عىل نعامئه، والشكر هلل عىل آالئه! 

وال عجب أن ترد السامء عىل الزهراء عليها السالم بَأنَّ الرب الودود سيعطي أباها 
ويعطيها يوم القيامة حتى يرضيان! تقول الرواية: فأنزل اهلل: 

﴿وََلسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ َفَترْضى﴾)1(.

لقد أخفت الزهراء عليها السالم معاناهتا حتى عن زوجها أمري املؤمنني عليه السالم، 
ليس  ا  بأهنَّ فأجابت  يتناوله،  إن كان عندها يشء  يومًا وسأهلا  ولقد دخل عليها زوجها 
ا مل متلك منذ يومني طعامًا إالَّ ما كانت تؤثر  لدهيا يشء تقدمه إليه، ثم عّقبت معتذرة بأهنَّ
به زوجها وابنيها الصغريين!! لقد كانت الزهراء عليها السالم جائعة يومني كاملني دون 
أن يعلم هبا حتى أقرب الناس إليها !! تساءل أمري املؤمنني عليه السالم: يا فاطمة، أال 
أبا احلسن، إينِّ ألستحيي من إهلي  يا  ابنة الكرام:  كنِت أعلمتيني فأبغيكم شيئًا؟ رّدت 

)1( سورة الضحى: اآلية 5.



369

ط •
عي

 ال
ف

ه
ش

لى 
 ع

مر
ص

 ال
ول

مو
اع م أ

ال
س

 ال
يها

عل
ة 

طم
فا

 –
ل 

اد
س

 ال
صل

لف
• ا

أن أكّلفك ما ال تقدر عليه!! لقد علمت الزهراء عليها السالم أنَّ زوجها يعمل كل ما 
بوسعه من أجلهم، وأنَّه عليه السالم إذا مل جيلب هلم شيئًا فألنَّه مل يكن بوسعه عمل يشء؛ 
فكيف جتيز هذه السيدة اجلليلة لنفسها أن تطالب زوجها بيشء ال يقدر عليه فتسبب له 
األذى واحلرج؟! كال، إنَّ سيدة النساء تستحيي من رهّبا أن تسبب احلرج ألمري املؤمنني 

عليه السالم، حتى لو تطلب األمر أن تطوي يومني أو أكثر دون طعام.

هل أنفت سيدة النساء أن تغزل الصوف فتخيط لزوجها رداءه؟! بل أن تغزل الصوف 
لتؤّمن لقمة العيش لنفسها وزوجها وطفليها؟! هل شكت هذه احلوراء اإلنسية ألحد 
ا ترهن كسوهتا عند امرأة رجل هيودي لتشرتي قدرًا من الشعري تطحنه لتخبز منه خبزًا  أهنَّ

تقتات به مع زوجها وابنيها؟! 

الصغريان، فاصطحبهام  السالم وجاع طفالها  اهلل عليها  لقد جاعت ريانة رسول 
أمري املؤمنني عليه السالم إىل رجل هيودي، فأخذ ينزع الدالء ويأخذ أزاء كل دلو ينزعه 
مترة واحدة، فأطعم ولديه من ذلك التمر، ثم مجع بعض التمر لتقتات به زوجته الصابرة 

بنت خاتم األنبياء واملرسلني!! 

ولقد كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يعرف أنَّ ابنته وبعلها وابنيها يباتون جياعًا 
يف أغلب األحيان، فكان يأيت البنته بالتمر واللبن لياًل ليعينها عىل إطعام احلسنني سيدي 
استنجدت  اجلليلة  السيدة  أنَّ هذه  التاريخ  اهلل عليهام. ويدثنا  اجلنة سالم  أهل  شباب 
شدة  من  يبكيان  كانا  اللذين  الصغريين  ولدهيا  إلطعام  وآله  عليه  اهلل  صىل  بأبيها  يومًا 

اجلوع، فجاءها أبوها صىل اهلل عليه وآله وبني يديه فضلة متر فأعطاها إياه!! 

الضيف  آثرت  السالم  عليها  الزهراء  أنَّ  نور  من  بأحرف  التاريخ  دّون  املقابل  ويف 
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الضيف طعامهم  ا وزوجها أطعام  وابنيها، وأهنَّ نفسها وزوجها  يومًا عىل  الذي جاءهم 
ونّوما الصبيني وأطفئا الرساج وجلسا يف الظالم يتظاهران باألكل لئال خيجل الضيف، 
فلام أصبحا أنزل اهلل تعاىل فيهام ﴿وَيُؤْثِرُونَ عََلى َأنُْفسِِهمْ وََلوْ َكانَ بِِهمْ خَصَاصٌَة﴾)1(. 

الزهراء  موقف  ومتدح  متّجد  القرآن  آيات  ونزلت  مدهوشًا،  التاريخ  سّجل  ولقد 
حني  البيت،  هذا  من  األنوار  اكتسبت  التي  خادمتهم  وموقف  بل  وابنيهام،  وزوجها 
آثروا لثالث ليال متتالية مسكينًا ويتياًم وأسريًا عىل طعام إفطارهم، وباتوا ثالثًا صائمني 
هنارهم، قائمني ليلهم، مل يتناولوا إال املاء القراح، فلام كان اليوم الرابع انطلق أمري املؤمنني 
إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ومعه احلسنان عليهام السالم يرتعشون كالفراخ من شدة 
اجلوع، فلام برص هبم النبي صىل اهلل عليه وآله قال: يا أبا احلسن ما أشد ما يسوؤين ما أرى 
بكم، انطلق إىل ابنتي فاطمة! فانطلقوا إليها وهي يف حمراهبا وقد لصق بطنها بظهرها من 
شدة اجلوع وغارت عيناها، فلام رآها النبي صىل اهلل عليه وآله قال: واغوثاه باهلل، أهل 

بيت حممد يموتون جوعًا!! 

تاريخ  يف  اجلميلة  اللوحة  هذه  ساموية  بأحرف  لتنقش  أتى(  )هل  سورة  ونزلت 
اإلنسانية، ليعرف بنو آدم إىل أي ذروة بإمكان البرش أن يّلق إذا ما فّك ارتباطه بالعالئق 

الدنيوية التي توثقه إىل هذه الدنيا الدنية اهلابطة. 

فاطمة عليها ال�سالم تغزل مالب�ض زوجها

وضع أمري املؤمنني عليه السالم قاعدة للنزاهة جيري اتباعها يف أرقى الدول يف عرصنا 
تصّديه  قبل  املنقولة  وغري  املنقولة  بأمواله  كشف  بتقديم  املسؤول  ُيطاَلب  إذ  احلارض، 

)1( سورة احلرش: اآلية 9.
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للمسؤولّية وبعدها، ونرى أنَّ أمري املؤمنني عليه السالم - وهو احلاكم - ُياسب نفسه 
ما  بغري  إْن هو خرج من بالدهم  أن حتاسبه  األّمة  يطلب من  بل  أحد،  ُياسبه  أن  دون 
أمكن  متى  العاملني.  نساء  سّيدة  زوجته  غزل  من  قميصه  أن  للناس  يكشف  ثّم  دخل! 
للزهراء عليها السالم أن متتلك وقتًا لتغزل الصوف فتصنع منه قميصًا لزوجها؟! متى 
أمكن للزهراء املكدودة أن تتفّرغ لغزل الصوف؟ ها هي بنت األكرمني تلقي الدرس تلو 

الدرس يف التواضع والزهد واالقتصاد والتوّدد إىل الزوج.

أخرج ابن شهر آشوب عن األصبغ بن نباتة، قال عل عليه الّسالم: »دخلُت بالدكم 
بأساميل هذه ورحلتي وراحلتي ها هي، فإن أنا خرجت من بالدكم بغري ما دخلُت فإنَّني 

من اخلائنني«.

ويف روايــة: »يــا أهــل البــرصة! مــا تنقمــون منــي، إنَّ هــذا ملــن غــزل أهيل؟ وأشــار 
قميصه«)1(. إىل 

وأخرج ابن شهر آشوب:كان لعل عليه الّسالم قميص من غزل فاطمة عليها الّسالم، 
يّتقي به نفسه يف احلرب))(.

الزهراء عليها ال�سالم تكدح يف بيتها حتى ي�سيبها �سرر �سديد

يّدثنا عن الزهراء أقرُب الناس إليها، وينقل لنا عن سّيدة نساء العاملني صورًا عجيبة: 
امرأة يف عمر الورد تنحدر من أرشف ساللة وتنتمي إىل أكرم حمتد، ال تأنف لنفسها أن 
تستقي بالقربة حّتى تؤّثر القربة يف صدرها، وتطحن بالرحا حتى متجل يداها الدمثتان، 

)1( املناقب البن شهر آشوب 4: 47.
))( املناقب البن شهر آشوب 3: 41؛ بحار األنوار 39: 54.
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وتكسح البيت وتكنسه حّتى تغرّب ثياهبا، وحتى يصيبها من عملها يف بيتها رضر شديد، 
بمعاناهتا  أباها  خُترب  أن  الزهراء  من  فيطلب  السالم  عليه  املؤمنني  أمري  يتدّخل  وحّتى 
ابنته  النبي صىل اهلل عليه وآله بمعاناة  يعلم  ثّم  البيت.  تعينها عىل أعامل  وتسأله خادمًا 
احلبيبة وريانته، لكّن وضع املسلمني يف تلك الفرتة مل يكن ليسمح للنبّي أن ُيلّبي طلب 
ابنته وزوجها أن  ابنته، فقد كان حوله بطون جائعة ال جتد ما يسّد رمقها، فيقرتح عىل 
يعطيهام شيئًا أفضل من اخلادم، ثم عّلمهام التسبيح اخلاص الذي سّمي بـ)تسبيح الزهراء 
عليها السالم(. كان اجلواب ُجرعة معنوّية عجيبة ال يعرف قدرها إالّ أهُلها. وننظر إىل 
وكانت   - لفاعها  حتت  من  رأسها  أخرجت  ا  َأهنَّ فنرى  السالم،  عليها  الزهراء  فعل  رّد 

أخفته استحياء - فقالت ثالثًا »رضيت عن اهلل ورسوله«!! 

روى الصدوق عن القّطان، عن الّسّكري، عن احلكم بن أسلم، عن ابن عيينة، عن 
احلريري، عن أيب الورد بن ثاممة، عن عل عليه السالم: َأنَّه قال لرجل من بني سعد: »أال 

َأحّدثك عنّي وعن فاطمة عليها السالم«؟ 

يف  أّثر  حّتى  بالقربة  استقت  وأهّنا  إليه-  أهله  أحّب  من  وكانت  عندي-  كانت  ا  إهِنَّ
ثياهبا،  اغرّبت  حّتى  البيت  وكسحت  يداها،  جملت  حّتى  بالّرحى  وطحنت  صدرها، 
وأوقدت النار حتت القدر حّتى دكنت ثياهبا، فأصاهبا من ذلك رضر شديد، فقلت هلا: 

»لو أتيت أباك فسألته خادمًا يكفيك حّر ما أنت فيه من هذا العمل«. 

فأتت النبي صىل اهلل عليه وآله، فوجدت عنده حّداثًا، فاستحت فانرصفت. 

قال: »فعلم النبّي صىل اهلل عليه وآله أّنا جاءت حلاجة«. 

فسكتنا  اللفاع.  أهل  يا  عليكم  السالم  فقال:  لفاعنا،  يف  ونحن  علينا،  »فغدا  قال: 
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واستحيينا ملكاننا«. 

عليه  نرّد  مل  إن  فخشينا  عليكم.  السالم  قال:  ثّم  فسكتنا،  عليكم،  السالم  قال:  ثّم 
ينرصف، وقد كان يفعل ذلك، يسّلم ثالثًا فإن ُأذن له وإاِلَّ انرصف. 

فقلت: »وعليك السالم يا رسول اهلل! ادخل«، فلم يعُد صىل اهلل عليه وآله أن جلس 
عند رؤوسنا، فقال:»يا فاطمة! ما كانت حاجتك أمس عند حمّمد«؟ 

قال: »فخشيت إن مل نجبه أن يقوم«. 

قال: فأخرجت رأس، فقلت: »أنا -واهلل- أخربك يا رسول اهلل! إّنا استقت بالقربة 
حّتى أّثر يف صدرها، وجّرت بالّرحى حّتى جملت يداها، وكسحت البيت حّتى اغرّبت 
أباك فسألته خادمًا  أتيت  لو  هلا:  فقلت  ثياهبا،  القدر حّتى دكنت  ثياهبا، وأوقدت حتت 

يكفيك حّر ما أنت فيه من هذا العمل«. 

ثالثًا  فسّبحا  منامكام:  أخذمتا  إذا  اخلادم؟  من  لكام  خري  هو  ما  ُأعّلمكام  »أفال  قال: 
وثالثني، وامحدا ثالثًا وثالثني، وكرّبا أربعًا وثالثني«. 

قال: فأخرجت عليها السالم رأسها، فقالت: »رضيُت عن اهلل ورسوله، رضيت عن 
اهلل ورسوله، رضيت عن اهلل ورسوله«)1(.

قال الكجوري يف اخلصائص الفاطمية بعد أن نقل احلديث السابق: »وإّن دأب اهلل يف 
أوليائه املقربني أّنه تعاىل يذودهم عن لّذات الدنيا كام يذود الراعي الشفيق إبله عن مراتع 
اهلل،  إىل  أقرب  الويل  كان  فكّلام  األطعمة.  لذيذ  عن  مريضه  احلاذق  حيمي  وكام  اهللكة، 

)1( علل الرشائع ): 366؛ بحار األنوار )43:8 /ح 5؛ 76: 193 /ح 6؛ العوامل 11: 14) 16)، عن العلل.
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كانت أذّيته يف هذه الدنيا أكثر«.)1( 

فاطمة ت�سمن لبعلها عليهما ال�سالم عمل البيت 

وّزع رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وآله العمل بني الزوجني اجلديدين بام يتالءم مع طبيعة 
كّل منهام، فقىض عىل الزوج بإنجاز األعامل خارج البيت، حيث تتطّلب تلك األعامل 
االحتكاك بالرجال والذهاب إىل السوق ونقل احلطب وسوى ذلك من األعامل الشاقة 
بعيدًا  البيت،  بإنجاز األعامل داخل  الزوجة فقىض عليها  أما  قّوة عضلية.  تتطلب  التي 
وشأهنا،  كرامتها  هلا  ويفظ  األُنثوية،  طبيعتها  مع  يتالءم  وبام  بالرجال،  االحتكاك  عن 

ويساعدها عىل ختصيص وقت أكرب لرتبية األطفال والبقاء قرهبم.

روى العيايش يف تفسريه عن سيف، عن نجم، عن أيب جعفر عليه الّسالم، قال إنَّ 
فاطمة عليها الّسالم ضمنت لعل عليه الّسالم عمل البيت؛ العجني واخلبز وقّم البيت، 

وضمن هلا عل عليه الّسالم ما كان خلف الباب؛ نقل احلطب وأن جييء بالطعام.

فقال هلا يومًا: »يا فاطمة، هل عندك يشء«؟ قالت: »والذي عّظم حقك ما كان عندنا 
منذ ثالثة أيام يشء نقريك به«. قال: »أفال أخربتني«؟ قالت: »كان رسول اهلل صىّل اهلل 
عليه وآله نان أن أسألك شيئًا«. فقال: »ال تسأيل ابَن عمك شيئًا، إن جاءك بيشء عفوًا، 

وإال فال تسأليه« - احلديث))(.

عن أيب عبد اهلل، عن أبيه عليهام الّسالم، قال: »تقاىض عيل وفاطمة عليهام الّسالم إىل 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله يف اخلدمة. فقىض عىل فاطمة عليها الّسالم بخدمة ما دون 

)1( اخلصائص الفاطمية ): )45.
))( تفسري العيايش 1: 171 /ح 41.
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الباب، وقىض عىل عيل عليه الّسالم بام خلفه. قال:

فقالت فاطمة عليها الّسالم: فال يعلم ما داخلني من الرسور إال اهلل، بإكفائي رسول 
اهلل صىّل اهلل عليه وآله حتّمل رقاب الرجال«)1(.

فاطمة تلتف ب�سملة خلقة خيطت ب�سعف النخيل يف موا�سع كثرية

النساء، وتتسابق رصعات )املوضة(  تتنافس دور األزياء يف االستحواذ عىل قلوب 
ّن  يف اإلتيان بكل عجيب وغريب من املالبس التي يصدق يف وصف من يرتدينها بأهنَّ
آخر  عامَل  يف  فتعيش  منازع  بال  وسّيدهتّن  العاملني  نساء  قدوة  أّما  عاريات(!  )كاسيات 
خمتلف متامًا! فشّتان بني )القدوة( وبني )املقتديات(!! هل تقبل أفقر النساء وأبسطهّن 
أن ترتدي شملة خلقة متهالكة قد خيطت بسعف النخيل يف اثني عرش موضعًا؟! تلك 
الشملة التي رآها سلامن فلم يستطع مغالبة دموعه! لقد عاشت ريانة رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وآله يف بيت أمري املؤمنني عليه السالم خس سنوات ال يمتلكان إال جلد كبش 

يضعان عليه علف البعري يف النهار، فإذا جنّهام الليل قلباه وناما عليه!

النبي صىّل اهلل عليه وآله أليب جعفر أمحد  روى السيد ابن طاووس من كتاب زهد 
القمي، أّنه ملا نزلت هذه اآلية عىل النبي صىّل اهلل عليه وآله: 

﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ َلمَوْعِدُهُمْ َأجْمَعِنيَ َلها سَبْعَُة َأبْواٍب لُِكلِّ باٍب مِنْهُمْ جُزْءٌ مَْقسُومٌ﴾، بكى 
النبي صىّل اهلل عليه وآله بكاًء شديدًا وبكت صحابته لبكائه، ومل يدروا ما نزل به جربئيل 
ومل يستطع أحد من صحابته أن يكّلمه، وكان النبي صىّل اهلل عليه وآله إذا رأى فاطمة 

عليها الّسالم فرح هبا.

)1( بحار األنوار 43: 81 /ح 1.
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فانطلق بعض أصحابه إىل باب بيتها، فوجد بني يدهيا شعريًا وهي تطحن فيه وتقول: 
﴿وَما عِنْدَ اهلل خَيْرٌ وََأبْقى﴾. فسّلم عليها وأخربها بخرب النبي صىّل اهلل عليه وآله وبكائه. 
فلام  النخل.  اثني عرش مكانًا بسعف  قد خيطت يف  بشملة هلا خلقة،  والتّفت  فنهضت 
خرجت نظر سلامن الفارس إىل الشملة وبكى وقال: وا حزناه! إنَّ بنات قيرص وكرسى 
لفي السندس واحلرير، وابنة حممد عليها الّسالم عليها شملة صوف خلقة قد خيطت يف 

اثني عرش مكانًا!

فلـام دخلـت فاطمـة عليها الّسـالم عىل النبـي صىّل اهلل عليـه وآله قالت: »يا رسـول 
اهلل، إنَّ سـلامن تعّجـب مـن لبـايس، فو الـذي بعثك باحلـق، ما يل وعيل منذ مخس سـنني 
إالَّ مسـك كبـش، نعلف عليه بالنهـار بعرينا، فـإذا كان الليل افرتشـناه؛ وإنَّ مرفقتنا ملن 

أدم حشـوها ليف«.

فقال النبي صىّل اهلل عليه وآله: »يا سلامن! إنَّ ابنتي لفي اخليل السوابق«. -احلديث)1(؛ 
وقد أوردنا منه موضع الشاهد.

اأمري املوؤمنني يرهن مالءة الزهراء ليقرت�ض �سعريًا لطعامهم

رفض اليهودّي أن ُيقرض أمري املؤمنني عليه السالم بضع حفنات من شعري إال أن 
أكثر مما خياف عىل  أمواله  املادّية احلذرة خياف عىل  بطبيعته  فاليهودّي  لديه شيئًا،  يرهن 
حياته. مل يقل أمري املؤمنني لليهودّي بأنَّه صهر رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله الذي يعيش 
اليهودّي يف كنف دولته، لكنّه مل جيد يف داره شيئًا يدفعه إىل ذلك اليهودّي إال مالءة زوجته 
الزهراء عليها السالم!! وهكذا محل الرجل الذي شّيد دعائم اإلسالم بسيفه وتضحياته، 

)1( بيت األحزان: ص 8)، عن الدروع الواقية.
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محل املالءة فدفعها إىل اليهودي، وعاد إىل بيته فأعطى الشعري للزهراء لتطحنه ليدفعا به 
اجلوع عن أطفاهلام بضعة أيام. ومل يعلم اليهودّي حني أخذ املالءة أنَّه سينتقل بفضلها من 

الظلامت إىل النور. 

روي أنَّ عليًا عليه الّسالم استقرض من هيودي شعريًا فاسرتهنه شيئًا، فدفع إليه مالءة 
فاطمة عليها الّسالم رهنًا، وكانت من الصوف. فأدخلها اليهودي إىل دار ووضعها يف 
بيت. فلام كانت الليلة دخلت زوجته البيت الذي فيه املالءة بشغل، فرأت نورًا ساطعًا 

يف البيت أضاء به كله.

فتعّجب  عظياًم،  ضوءًا  البيت  ذلك  يف  رأت  ا  بأهنَّ فأخربته  زوجها  إىل  فانرصفت 
اليهودي زوجها وقد نيس أنَّ يف بيته مالءة فاطمة عليها الّسالم. فنهض مرسعًا ودخل 
البيت فإذا ضياء املالءة ينرش شعاعها كأنَّه يشتعل من بدر منري، يلمع من مالءة فاطمة 

عليها الّسالم.

من  ثامنون  فاجتمع  أقربائها.  إىل  تعدو  وزوجته  أقربائه،  إىل  يعدو  اليهودي  فخرج 
اليهود، فرأوا ذلك فأسلموا كلهم)1(.

اليهودي  زيد  امرأة  عند  هلا  كسوة  السالم  عليها  ورهنت  آشوب:  شهر  ابن  مناقب 
دارنا!  يف  األنوار  هذه  ما  قال:  داره  زيد  دخل  فلام  الشعري،  واستقرضت  املدينة  يف 
أسلم  امرأته وجريانه، حتى  احلال وأسلمت  فأسلم يف  فاطمة!  لكسوة  قالت)امرأته(: 

ثامنون نفسًا))(.

)1( بحار األنوار 43: 30 ح 36، عن املناقب واخلرائج.
))( مناقب آل أيب طالب - ابن شهر آشوب 3: 117 - 118.
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الزهراء عليها ال�سالم ت�سكو اجلوع لر�سول اهلل فيعّلمها دعاًء

روى الراوندي عن سويد بن غفلة، قال: أصابت عليًا عليه الّسالم خصاصة، فقال 
لفاطمة عليها الّسالم: »لو أتيت النبي صىّل اهلل عليه وآله فسألته«. فأتته- وكان عنده أمُّ 
أيمن- فدّقت الباب. فقال النبي صىّل اهلل عليه وآله ألمِّ أيمن: »إنَّ هذا لدّق فاطمة عليها 

الّسالم، ولقد أتتنا يف ساعة ما عّودتنا أن تأتينا يف مثلها«.

فقالت عليها الّسالم: »يا رسول اهلل! هذه املالئكة طعامها التهليل والتسبيح والتحميد، 
)فـــ(ما طعامنا«؟ قال: »والذي بعثني باحلق ما اقتبس يف بيت آل حممد عليهم الّسالم نار 
منذ ثالثني يومًا، ولقد أتتنا أعنز، فإن شئِت أمرنا لك بخمس أعنز، وإن شئت عّلمتك 
عّلمكهن  التي  كلامت  اخلمس  عّلمني  »بل  فقالت:  جربيل«.  عّلمنيهن  كلامت  مخس 
»يا أّول األولني، ويا آخر اآلخرين، ويا ذا القّوة املتني، ويا راحم  جربيل«. قال: قويل: 

املساكني، ويا أرحم الرامحني«.

»ذهبُت من  »ما وراءك«؟ فقالت:  فانرصفت فدخلت عىل عل عليه الّسالم. فقال: 
عندك للدنيا، وأتيتك باآلخرة«. فقال: »خري أيامك«)1(.

يا بنتاه، تعّجلي مرارة الدنيا بحالوة الآخرة

أوىص رسول اهلل صىل اهلل عليه آله أصحابه أن تكون ُبلغتهم من الدنيا كبلغة الراكب، 
وهكذا كان شأن الزهراء عليها السالم، وأمرهم أن يفّروا من فضول الدنيا كام يفّرون من 

احلرام، وأن هيّونوا عىل أنُفسهم الدنيا كام هيّونون اجليفة!

)1( الدعوات للراوندي: ص 47 ح 116.
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الناس  أفقر  يرتديه  ما  ترتدي  األنبياء  خاتم  ابنة  السالم  عليها  الزهراء  هي  وها 
ولدها  وترضع  املجلتني،  الدمثتني  بيدهيا  البسيط  طعامهم  وتطحن  حاالً،  وأضعفهم 
وهي حامدة شاكرة. تفسري الثعلبي، عن جعفر بن حممد عليه الّسالم وتفسري القشريي، 
عن جابر األنصاري، أنَّه رأى النبي صىّل اهلل عليه وآله فاطمة عليها الّسالم وعليها كساء 

من أجلة اإلبل، وهي تطحن بيدهيا وترضع ولدها.

فدمعت عينا رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله فقال: »يا بنتاه، تعّجيل مرارة الدنيا بحالوة 
اآلخرة«. فقالت: »يا رسول اهلل، احلمد هللّ عىل نعامئه، والشكر هلل عىل آالئه«؛ فأنزل اهلل: 

﴿وََلسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ َفَترْضى﴾)1(. 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله ي�ساعد ابنته عليها ال�سالم يف عمل البيت

أقوى  أنَّه  مع  لوحده،  اجلاروش  يف  يطحن  أن  لزوجها  السالم  عليها  الزهراء  تأبى 
منها بدنًا وأصلب منها عودًا، فقد تكّفلت له بعمل البيت، فيام تكّفل هلا بأداء األعامل 
مشحونة  السالم  عليهام  وفاطمة  املؤمنني  أمري  بيت  يف  احلياة  سارت  وهكذا  خارجه. 
يتعاضدان يف مواجهة مشاق احلياة، ويتعاونان عىل جتاوز مصاعبها.  باملوّدة والتفاهم، 
لّونت الزهراُء حياهتا الزوجّية مع أمري املؤمنني - عىل قساوة العيش الذي اختارته عن 
وعي - بألوان املحّبة الزاهية، ونفخت فيها دفء التفاهم واحلنّو، فأضحى بيتهام مدرسة 
جّسدوا  أمجعني  عليهم  اهلل  وزينب سالم  واحلسني  احلسن  أمثال  من  منها عاملقة  ختّرج 
لإلنسانّية أروع أمثلة اإلباء والشموخ والصمود. ويدخل رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وآله 
أعيى  أهّيام  حنّو  يف  فيسأهلام  اجلاروش،  يف  زوجها  مع  تطحن  فرياها  احلبيبة  بضعته  عىل 

)1( املناقب البن شهرآشوب 3: )34، عن تفسري الثعلبي.
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وتعب، مع أنَّه يتوّقع أن تكون ابنته األضعف بدنًا هي املتعبة، ونلحظ أّن الرّد جاء من 
ا متعبة،  أمري املؤمنني عليه السالم بأنَّ الزهراء هي املتعبة. مل تُقل الزهراء عليها السالم أهنَّ
ا كانت كذلك، فلعّل زوجها املجاهد يّس أكثر منها بالتعب. وعىل هذا املنوال  مع أهنَّ
يؤثر اآلخر  السالم، كّل منهام  املؤمنني والزهراء عليهام  أمري  بيت  كانت احلياة تسري يف 

ويقّدمه عىل نفسه، ونرى رسول اهلل جيلس مع صهره فيساعده يف الطحن. 

دخل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله عىل عل عليه الّسالم فوجده هو وفاطمة عليها 
الّسالم يطحنان يف اجلاروش. فقال النبي صىّل اهلل عليه وآله: »أّيكام أعيى«؟ فقال: عل 
عليه الّسالم: »فاطمة يا رسول اهلل«. فقال هلا: »قومي يا ُبنّية«. فقامت وجلس النبي صىّل 

اهلل عليه وآله موضعها مع عل عليه الّسالم، فواساه يف طحن احلب)1(.

اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم ي�سقي املاء ليجمع مترات لعائلته اجلائعة

يزور األب الشفيق صىل اهلل عليه وآله بيت حبيبته الزهراء عليها السالم، فيفتقد ابنيها 
احلسنني عليهام السالم، ثم يعلم أنَّ أبامها اصطحبهام معه إىل بيت رجل هيودّي ليطلب 
شيئًا من الطعام ُيطفىء به هلب اجلوع الذي يلفح األحشاء، فيلحقهم النبي إىل بيت ذلك 
اليهودّي، فريى أمري املؤمنني عليه السالم ينزع املاء من البئر، ويتقاىض مترة واحدة عن 
كّل دلو. وجيلس رسول اهلل هنيئة ريثام جيمع أمري املؤمنني شيئًا من التمر للزهراء عليها 
اخلليقة، يكدح خري  بيوت  املدينة، بل أرشف  بيوت  السالم. هكذا كانت حياة أرشف 
به زوجته سّيدة  تقتات  ليؤّمن طعامًا يسريًا  الربّية بعد رسول اهلل يف بيت رجل هيودّي 
نساء العاملني وولداه سّيدا شباب أهل اجلنّة. مل يستنكف خري الربّية من العمل الرشيف 

)1( بحار األنوار 43: 51 /ح 47، عن الفضائل والروضة.
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ولو كان يف بيت رجل هيودّي!! ومل يستقّل األجر ولو كان مترة واحدة لكّل دلو ماء ينزعه 
من البئر!

عن فاطمة بنت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: أنَّ رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله أتاها 
يومًا فقال: »أين ابنّي- يعني حسنًا وحسينًا عليهام الّسالم؟ قالت، قلت: أصبحنا وليس 
يف بيتنا يشء يذوقه ذائق؛ فقال عيل عليه السالم: أذهب هبام فإنِّ أختوف أن يبكيا عليك 

وليس عندك يشء. فذهب هبام إىل فالن هيودي.

أيدهيام  وبني  مرشبة  يف  يلعبان  فوجدمها  وآله،  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  إليه  فوّجه 
فضل من متر. فقال: يا عيل! أال تقلب ابنّي قبل أن يشتد احلّر عليها؟ قال: فقال عيل عليه 
السالم: أصبحنا ليس يف بيتنا يشء، فلو جلسَت يا رسول اهلل حتى أمجع لفاطمة عليها 
الّسالم مترات. فجلس رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وعيل عليه الّسالم ينزع لليهودي كل 
دلو بتمرة، حتى اجتمع له يشء من متر، فجعله يف حجزته ثم أقبل. فحمل رسول اهلل 

صىّل اهلل عليه وآله أحدمها ومحل عيل عليه السالم اآلخر حتى أقلبهام«)1(. 

النبي ياأتي فاطمة بالتمر واللنب لُيعينها على اإطعام احل�سنني

اعتاد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أن يتفّقد ابنته الزهراء عليها السالم ويأيت هلا بيشء 
الليل ووجدها  فأتاها نصف  السالم.  تنشئة احلسنني عليهام  ليساعدها عىل  الطعام  من 
فرّسى  عيانًا،  يراها  التي  حاهلا  له  وشكت  فبكت  يّدثها،  بأزائها  فوقف  مضطجعة، 
بالوصاية،  زوجها  واصطفائه  بالرسالة،  ألبيها  تعاىل  اهلل  اصطفاء  عن  حّدثها  بأن  عنها 
واصطفائه ابنيها اللذين زّين هبام جنّته. يا فاطمة! نحن عباد اهلل املصطفون الذين اخرتنا 

)1( الذرية الطاهرة للدواليب: ص 145 ح 184.
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من خلقه وكّرمنا بوحيه، وما أحرانا بالصرب عىل ما يبتلينا اهلل به، وما يرضاُه لنا!

عن األصبغ بن نباتة قال: سمعت األشعث وجويربًا اجلبل قاال لعل عليه الّسالم: يا 
أمري املؤمنني، حّدثنا يف خلواتك أنت وفاطمة عليها الّسالم. قال: »نعم، بينا أنا وفاطمة 
عليها الّسالم يف كساء، إذ أقبل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله نصف الليل، وكان يأتيها 

بالتمر واللبن لُيعينها عىل الغالمني، فدخل فوضع رجاًل بحيايل ورجاًل بحياهلا«.

»ثم إنَّ فاطمة عليها الّسالم بكت. فقال هلا رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: ما ُيبكيك 
يا بنية حممد؟ فقالت: حالنا كام ترى، يف كساء نصفه حتتنا ونصفه فوقنا. فقال هلا رسول 
اهلل صىّل اهلل عليه وآله: يا فاطمة، أما تعلمني أنَّ اهلل تعاىل اّطلع اطالعة من سامئه إىل أرضه 

فاختار منها أباك، فاختذه صفيًا وابتعثه برسالته وأئتمنه عىل وحيه! 

بعَلك،  منها  فاختار  أرضه  إىل  اطالعة من سامئه  اطلع  اهلل  أن  تعلمني  أما  فاطمة،  يا 
وأمرن أن أزّوجكه وأن اختذه وصيًا!

يا فاطمة، أما تعلمني أنَّ األرض شاك)يف املحترض والبحار: سأل( رّبه أن يزّينه بزينة مل 
يزّين هبا برشًا من خلقه، فزّينه باحلسن واحلسني عليهام الّسالم، بركنني من أركان اجلنة«. 

وروي: »ركن من أركان العرش«)1(.

احل�سنان يبكيان من اجلوع وفاطمة ت�ستنجد باأبيها

عن سهل بن سعد، أنَّ عل بن أيب طالب عليه الّسالم دخل عىل فاطمة عليها الّسالم 
بنت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، وحسن وحسني عليهام الّسالم يبكيان. 

)1( األمايل للطوس ص406 /ح910 58؛ املحترض ص169؛ بحار األنوار 37: 44.
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فقال: »ما يبكيهام«؟ قالت: »اجلوع«. 

قال: »فأرسيل إىل أبيك«.

فأرسلت فجاءه الرسول صىّل اهلل عليه وآله وبني يديه فضلة متر، فقال: إنَّ ابنتك تقول: 
»يا رسول اهلل، إن كان عندك يشء فأبلغناه، فإنَّ حسنًا وحسينًا يبكيان«- احلديث)1(.

الزهراء عليها ال�سالم املوجوعة ل جتد ما تقتات به

عن عمران بن حصني أنَّ النبي صىّل اهلل عليه وآله قال: »أال تنطلق بنا نعود فاطمة، 

واستأذن«،  فسّلم  باهبا؛  إىل  انتهينا  أن  إىل  »فانطلقنا  قال:  »بىل«.  قلت:  تشتكي«؟  ا  فإنَّ

فقال: أدخل أنا ومن معي؟

كذا  هبا  »اصنعي  هلا:  فقال  عباءة«.  عيّل  ما  فواهلل  أبتاه؟  يا  معك  ومن  »نعم،  قالت: 

»واهلل ما عىل رأيس من مخار. قال:  واصنعي هبا كذا- فعّلمها كيف تسترت-«. فقالت: 

فأخذت خلق مالءة كانت عليه«، فقال: »اختمري هبا. ثم أذنت هلام فدخال«.

فقال: »كيف جتدنيك يا بنية«؟ قالت: »إنِّ لوجعة، وإنَّه ليزيدن أنَّ ما يل طعام آكله«.

قال: »يا بنية، أما ترضني أن تكون سيدة نساء العاملني«؟ قالت: »يا أبة، فأين مريم ابنة 

عمران«؟ قال: »تلك سّيدة نساء عاملها، وأنت سيدة نساء عاملك. أما واهلل لقد زّوجتك 

سّيدًا يف الدنيا واآلخرة«))(.

)1( املعجم الكبري 6: 136 /ح 575.
))( بحار األنوار 37: 69 /ح 38.
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فرا�ض الزهراء عليها ال�سالم اإهاب كب�ض وو�سادتها اأدم حم�سّو بليف

عن الصادق عليه الّسالم، قال: »كان فراش عيل وفاطمة عليها الّسالم حني دخلت 
عليه إهاب كبش، إذا أرادا أن يناما عليه قّلباه فناما عىل صوفه.

قال: وكانت وسادهتام أدمًا حشوها ليف. قال: وكان صداقهام درعًا من حديد«)1(.

فاطمة تطحن بالرحى وت�سقي بالقربة وتكن�ض البيت حتى يوؤثر يف بدنها 

روى أبو داود السجستاين بإسناده عن أيب الورد، عن ابن أعبد، قال: قال يل عل - 
عليه السالم -: »أال ُأحّدثك عني وعن فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وكانت 

من أحب أهله إليه«؟ قلت: »بىل«.
نحرها،  يف  أثر  حتى  بالقربة  واستقت  يدها،  يف  أثر  حتى  بالرحى  جرت  ا  »إِنَّ قال: 
»لو  فقلُت:  خدم«،  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  فأتى  ثياهبا،  اغربت  حتى  البيت  وكنست 
أتيِت أباك فسألتيه خادمًا، فأتته فوجدت عنده حداثًا، فرجعت، فأتاها من الغد«، فقال: 
بالرحى حتى  اهلل، جرت  يا رسول  ُأحدثك  »أنا  فقلت:  »ما كان حاجتك؟ فسكتت«، 
أثرت يف يدها، ومحلت بالقربة حتى أثرت يف نحرها، فلام أن جاءك اخلدم أمرهتا أن تأتيك 

فتستخدمك خادمًا يقيها حر ما هي فيه«. 
أخذت  فإذا  أهلك،  عمل  واعميل  ربك،  فريضة  وأدي  فاطمة،  يا  اهلل  »اتقي  قال: 
مضجعك فسبحي ثالثًا وثالثني، وامحدي ثالثًا وثالثني، وكربي أربعًا وثالثني، فتلك 
مائة، فهي خري لك من خادم«؛ قالت: »رضيت عن اهلل عز وجل وعن رسوله صىل اهلل 

عليه وآله«))(. 

)1( بحار األنوار 43: 104 /ح 14، عن قرب األسناد.
))( سنن أيب داود ): 9) 30 /ح988).
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الزهراء عليها ال�سالم تطحن بالرحى حتى جملت يداها

عن أمِّ سلمة قالت: جاءت فاطمة تشتكي أثر اخلدمة وتسأله خادمًا، قالت: يا رسول 
اهلل لقد جملت يداي من الرحا، أطحن مرة وأعجن مرة، فقال هلا: »إن يرزقك اهلل شيئًا 

سيأتيك، وسأدّلك عىل خري من ذلك«. خرجه الدواليب)1(.

أقول: علمها صىل اهلل عليه وآله التسبيح املعروف باسمها عليها السالم.

»أشتكي مما أندء  مناقب ابن شهرآشوب: يف الصحيحني َأنَّ عليًا عليه السالم قال: 
بالِقَرب«، فقالت فاطمة عليها السالم: »واهلل إنِّ أشتكي يدي مما أطحن بالرحى؛ وكان 
وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  من  تطلب  أن  فأمرها  ُأسارى،  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  عند 
أمري  فقال  ورجعت«،  عليه  وسلمت  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  عىل  فدخلت  خادمًا، 
املؤمنني عليه السالم: »مالِك«؟ قالت: »واهلل ما استطعت أن أكلم رسول اهلل صىل اهلل 
»لقد  هلام:  فقال  وآله،  عليه  اهلل  صىل  النبي  إىل  معها  عل  فانطلق  هيبته«،  من  وآله  عليه 
جاءت بكام حاجة«! فقال عل: جماراهتام )أي مذاكرهتام(، فقال صىل اهلل عليه وآله: »ال، 

ولكني أبيعهم وأنفق أثامنم عىل أهل الصفة«، وعّلمها تسبيح الزهراء))(.

أقول: قال السيد حممد اجلاليل يف هامش رشح األخبار: 

هذه  ألجل  البتول  الزهراء  هياجم  اهلاشمي  العباس  سكرة  ابن  أنَّ  العجب  ومن 
اخلدمة واجلهد يف املنزل ولتزوجيها بأمري املؤمنني عليه السالم، فيجيبه شاعر أهل البيت 

ابن احلجاج البغدادي يف قصيدة طويلة ذكرها األميني يف الغدير )4: 89(، مطلعها: 

)1( ذخائر العقبى أمحد بن عبد اهلل الطربي: ص 50.
))( بحار األنوار - العالمة املجليس 43: 85.
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ينجيني الصدق  إنَّ  اهلل  أكــذب  حُتــيــيــنــيال  اهلل  بــحــمــد  ــري  ــ األمـ ــد  يـ

يقول فيها: 

فاطمة ــراء  ــزه ال يف  ــَك  ــوُل ق مفتونفــكــان  بالنصب  هلــٍج  ــرئ  ام ــوَل  ق

تطحنه ــزاد  ــ وال بــالــَرحــى  ــا  ــرّيَت مطحون)1(ع غري  حبًا  زاُدك  زال  ما 

ابنة خامت الأنبياء عليها ال�سالم تغزل ال�سوف 
قال حممد بن عل الباقر عليه الّسالم عن جده عليه الّسالم: »مرض احلسن واحلسني 
الّسالم إىل  انطلق عيل عليه  الغالمني مما هبام  الّسالم، )إىل أن قال(: فلام عاىف اهلل  عليهام 
جار له هيودي يقال له: شمعون بن حارا، فقال له: يا شمعون، أعطني ثالثة أصوع من 
شعري وجّزة من صوف تغزله لك ابنة حممد صىّل اهلل عليه وآله. فأعطاه اليهودي الشعري 
والصوف، فانطلق إىل منزل فاطمة عليها الّسالم، فقال هلا: يا ابنة رسول اهلل، ُكيل هذا، 

واغزيل هذا«))(.
ورحلتي  هذه  بأساميل  بالدكم  »دخلت  الّسالم:  عليه  عل  قال  نباتة،  بن  األصبغ 
وراحلتي ها هي، فإن أنا خرجت من بالدكم بغري ما دخلت فإنَّني من اخلائنني«. ويف 

رواية: »يا أهل البرصة! ما تنقمون مني، إنَّ هذا ملن غزل أهيل«؟ وأشار إىل قميصه)3(.

الزهراء عليها ال�سالم تعجن العجني للخبز

أخرج أبو الفرج ابن اجلوزي عن عطاء بن أيب رباح، قال: إْن كانت فاطمة ابنة رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله لتعجن، وإنَّ قصتها تكاد ترضب اجلفنة)4(.

)1( رشح األخبار - القايض النعامن املغريب 3: هامش ص 67.
))( مستدرك الوسائل 13: 187 /ح 3، عن تفسري فرات.

)3( املناقب البن شهر آشوب 4: 47.
)4( صفة الصفوة ): 6 نقاًل عن رشح إحقاق احلق للسيد املرعيش 10: 71).
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تكاد  قصتها  وإنَّ  لتعجن  فاطمة  كانت  إن  قال:  عطاء  عن  الطربي  املحب  أخرج 
ترضب اجلفنة. خرجه يف الصفوة)1(.

<كان أمري املؤمنني عليه الّسالم حيتطب ويستقي  عن أيب عبد اهلل عليه الّسالم، قال: 
ويكنس، وكانت فاطمة عليها الّسالم تطحن وتعجن وختبز<))(.

الّسالم  عليها  فاطمة  »إنَّ  قال:  الّسالم،  عليه  جعفر  أيب  عن  نجم،  عن  سيف،  عن 
ضمنت لعيل عليه الّسالم عمل البيت؛ العجني واخلبز وقّم البيت، وضمن هلا عيل عليه 

الّسالم ما كان خلف الباب؛ نقل احلطب وأن جييء بالطعام« - احلديث)3(.

روى الكليني يف الكايف بإسناده عن زيد بن احلسن قال: سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم 
الناس طعمة وسرية برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله،  »كان عيل عليه السالم أشبه  يقول: 
وكان يأكل اخلبز والزيت ويطعم الناس اخلبز واللحم، قال: وكان عيل عليه السالم يستقي 
وحيتطب، وكانت فاطمة عليها السالم تطحن وتعجن وختبز وترقع، وكانت من أحسن 
الناس وجهاً كأنَّ وجنتيها وردتان، صىل اهلل عليها وعىل أبيها وبعلها وولدها الطاهرين«)4(.

فاطمة عليها ال�سالم ل تكّلف بعلها ما ل يقدر عليه

عن أيب سعيد اخلدري، قال: أصبح عل بن أيب طالب عليه الّسالم ذات يوم ساغبًا، 
فقال: »يا فاطمة، هل عندك يشء تغدينيه«؟ قالت: »ال والذي أكرم أيب بالنبوة وأكرمك 
بالوصية، ما أصبح الغداة عندي يشء وما كان يشء أطعمناه مذ يومني، إالَّ يشء كنت 

)1( ذخائر العقبى: ص51.
))( الكايف 5: 86 /ح 1.

)3( تفسري العيايش 1: 171 /ح 41.
)4( الكايف - الشيخ الكليني 8: 165.
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فقال عل عليه  الّسالم«.  ابنّي هذين احلسن واحلسني عليهام  به عىل نفيس وعىل  أؤثرك 
إنِّ  احلسن،  أبا  »يا  فقالت:  شيئًا«؟  فأبغيكم  أعلمتيني  كنت  أال  فاطمة،  »يا  الّسالم: 

ألستحيي من إهلي أن أكّلف نفسك ما ال تقدر عليه« - احلديث)1(.

فاطمة عليها ال�سالم ترهن درعها لتقرت�ض مترًا و�سعريًا 

أوردنا سابقًا أنَّ احلاجة أجلأت أمري املؤمنني لالقرتاض من زيد اليهودّي، وها هي 
بضعة خاتم األنبياء تلجؤها احلاجة لرهن درعها عند شمعون اليهودّي، فرتسل درعها 
بيد سلامن لريهنه، لكّن شمعون يسمع كلامت الزهراء عىل لسان سلامن، فيهتّز لعظمة 
م  هذا الدين الذي يتجّسد االلتزام باملبادىء لدى أعىل األشخاص رتبة فيه إىل درجة أهنَّ
يتساوون مع أفقر الناس وأشّدهم فاقة، وها هي ابنُة نبّي اإلسالم الزاهدة ترهن درعها 
درع  يرى  وهو  شمعون  هيتّز  ال  كيف  أطفاهلا.  بطون  به  ُتشبع  بسيطًا  طعامًا  لتقرتض 
الزهراء عليها السالم أمامه؟! ها هو شمعون يشهد أنَّ هذا هو الزهد الذي أخربهم به 
موسى بن عمران يف التوراة! وَمن أوىل بالزهد من فاطمة وعل عليهام السالم؟! أمل يقل 
رسول اهلل إِنَّ ابنته الزهراء يف اخليل السوابق؟! أمل خياطب أمرَي املؤمنني بقوله »يا عيل إنَّ 
اهلل قد زّينك بزينة مل يزّين العباد بزينة أحب إىل اهلل منها: الزهد يف الدنيا، وجعلك ال تنال 
من الدنيا شيئًا، وال تنال الدنيا منك شيئًا، ووهب لك حّب املساكني، فرضوا بك إمامًا، 

ورضيَت هبم أتباعًا«؟!))(

أخرج املجليس )يف حديث طويل( أنَّ الزهراء عليها السالم قالت لسلامن: »يا سلامن 
بنت حممد  فاطمة  تقول لك  له:  اليهودي وقل  به إىل شمعون  ثم امض  خذ درعي هذا 

)1( بحار األنوار 43: 59 /ح 51، عن تفسري فرات. 
))( بحار األنوار 65: 115.
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أقرضني عليه صاعًا من متر وصاعًا من شعري أرده عليك إن شاء اهلل تعاىل«.

قال: فأخذ سلامن الدرع ثم أتى به إىل شمعون اليهودي فقال له: يا شمعون هذا درع 
فاطمة بنت حممد صىل اهلل عليه وآله تقول لك: »أقرضني عليه صاعًا من متر وصاعًا من 

شعري أرّده عليك إن شاء اهلل«.

قال: فأخذ شمعون الدرع ثم جعل يقّلبه يف كفه وعيناه تذرفان بالدموع وهو يقول: 
يا سلامن هذا هو الزهد يف الدنيا، هذا الذي أخربنا به موسى ابن عمران يف التوراة، أنا 

أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أنَّ حممدًا عبده ورسوله، فأسلم وحسن إسالمه.

ثم دفع إىل سلامن صاعًا من متر وصاعًا من شعري، فأتى به سلامن إىل فاطمة فطحنته 
بيدها واختبزته خبزًا ثم أتت به إىل سلامن فقالت له: »خذه وامض به إىل النبي صىل اهلل 
عليه وآله«، قال: فقال هلا سلامن: يا فاطمة خذي منه قرصًا تعللني به احلسن واحلسني، 

فقالت: »يا سلامن هذا يشء أمضيناه هلل عز وجل لسنا نأخذ منه شيئًا«.)1(

الزهراء عليها ال�سالم توؤثر ال�سيف وتطعمه قوتها وقوت �سبيتها

نّومت الزهراء صبيتها اجلياع، وقّدمت كّل طعامهم للضيف، وأطفأت الرساج لئال 
يّس الضيف باحلرج وهو يتناول طعامه وحده، بينام جلست بضعة رسول اهلل مع زوجها 
ام يأكالن. وقد شكر اهللُ هلام إكرامهام الضيف وأنزل  أمري املؤمنني جانبًا يومهان ضيفهام أهنَّ
القيامة. ومن العجيب أن نجد بعض املصادر العامية تنقل  ُيتىل إىل يوم  يف شأهنام قرأنًا 
هذه القصة لكنَّها تتحّرج عن الترصيح باسم الزهراء وزوجها، فتنسب القصة إىل رجل 

)1( بحار األنوار 43: 73. 
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من األنصار وزوجته مل تذكر اسميهام!)1( 

أنَّه جاء رجل إىل رسول اهلل فشكا إليه اجلوع  روى ابن شهر آشوب عن أيب هريرة 
فبعث رسول اهلل إىل أزواجه فقلن ما عندنا إالَّ املاء، فقال صىل اهلل عليه وآله: »من هلذا 
فاطمة  وأتى  اهلل«،  رسول  يا  »أنا  السالم(:  )عليه  املؤمنني  أمري  فقال  الليلة«؟  الرجل 
نؤثر  الصبية، لكنا  »ما عندنا إال قوت  يا بنت رسول اهلل«؟ فقالت:  »ما عندك  وسأهلا: 
يمضغان  وجعال  املصباح،  وأطفي  الصبية  نّومي  حممد  بنت  »يا  عل:  فقال  ضيفنا«،  به 
بألسنتهام«، فلاّم فرغ من األكل أتت فاطمة برساج فوجدت اجلفنة مملّوة من فضل اهلل، 
فلاّم أصبح صىّل مع النبي، فلام سّلم النبي من صالته نظر إىل أمري املؤمنني وبكى بكاًء 
شديدًا وقال: »يا أمري املؤمنني لقد عجب الربُّ من فعلكم البارحة«، اقرأ ﴿وَيُؤْثِرُونَ 
عََلى َأنُْفسِِهمْ وََلوْ َكانَ بِِهمْ خَصَاصٌَة﴾ أي جماعة ﴿وَمَنْ يُوَق شُحَّ نَْفسِهِ﴾ يعني عليًا 

وفاطمة واحلسن واحلسني ﴿َفُأوَلئِكَ هُمُ الْمُْفلِحُونَ﴾))(، وقال احِلمريي:

ــٌب ــريـ غـ إنِّ  لــلــنــبــي  ــم ُمــســتــجــرياقــــائــــٌل  ــك ــت ــي ــد أت جـــايـــع قـ

غريب ــال:  ــ وق املصطفى  ذكـــورافبكى  عــنــدي  للغريب  يــكــن  ال 

عــٌي: ــال  ق الــغــريــَب؟  ُيضيف  ــن  ــا لــلــضــيــف، فــانــطــلــق مــأجــوراَم أنـ

ــعــّم هــل ِمــن الـــزاد يشء؟ ــَة ال ــن يــســريااب ــًا  ــئ ــي ش أراه  ــابـــت:  فـــأجـ

ـــال: اصــنــعــيــه فـــإنَّ ــّر، قـ ــ كــثــرياكـــفُّ ُبـ ــَل  ــي ــل ــق ال ــل  ــع جي قـــد  اهلل 

ــه مــــوفــــوراثــم أطــِفــي املــصــبــاَح كــي ال يــران ــ ــام ــ ــع ــ فـــــأخـــــّي ط

)1( انظر عىل سبيل املثال: األدب املفرد للبخاري: ص160؛ السنن الكربى للبيهقي 4: 185، وقال: رواه البخاري يف 
الصحيح؛ إكرام الضيف للحريب: ص44.

))( سورة احلرش: 9.
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والضيف األصــابــع  يلمظ  ــرياجــاهــدًا  ــشـ ُمـ ــام  ــ ــع ــ ــط ــ ال إىل  يـــــــراه 

ــُة اهلل ــكـ ــالئـ ــم مـ ــك ــن ــم الــلــطــيــَف اخلــبــرياعـــجـــبـــْت م ــتـ ــيـ وأرضـ

كبريا)1(وهلــــــم قــــــال ُيــــــؤثــــــرون عــى  فضاًل  ذاك  قــال  أنفسهم 

وروى احلاكم احلسكاين بإسناده عن جماهد، عن ابن عباس يف قول اهلل: ﴿وَيُؤْثِرُونَ 
عََلى َأنُْفسِِهمْ وََلوْ َكانَ بِِهمْ خَصَاصٌَة﴾ قال: نزلت يف عل وفاطمة واحلسن واحلسني 

عليهم السالم))(.

الزهراء عليها ال�سالم ونزول �سورة )هل اأتى(

متواتر  أمٌر  السالم  عليهم  وابنيها  وبعلها  الزهراء  شأن  يف  أتى(  )هل  سورة  نزول 
تناقلته املوسوعات احلديثية والتفسريية للطرفني، وقد أخرج الثعلبي عن ابن عباس يف 
قول اهلل سبحانه وتعاىل ﴿يُوُفونَ بِالنَّْذِر وَيَخاُفونَ يَوْمًا كانَ شَرُّهُ مُسَْتطريًا﴾)3( قصة 
النذر الذي نذره عل وفاطمة: أن يصوما هلل ثالثة أيام شكرًا إن برىء احلسنان عليهام 
فضة  وجاريتهم  احلسنان  ومعهام  فصاما  تعاىل،  اهلل  فعافامها  هبام،  أملّ  مرض  من  السالم 
م أعطوا إفطارهم يف اليوم األول إىل مسكني وقف بباهبم وشكى هلم  ثالثة أيام، ثم إهِنَّ
اجلوع، ومل يذوقوا إال املاء القراح، ثم جلسوا لإلفطار يف اليوم الثاين فجاءهم يتيم من 
يف  جلسوا  ثم  املاء،  إال  يذوقوا  ومل  إفطارهم  فأعطوه  طعامًا،  وسأهلم  املهاجرين  أوالد 
اليوم الثالث لإلفطار فطرق باهبم أسري وقال: السالم عليكم أهل بيت حممد، تأرسونا 

)1( مناقـب ابـن شـهر آشـوب 1: 348؛ شـواهد التنزيـل - احلاكـم احلسـكاين ): 331؛ بحـار األنـوار - العالمـة 
املجلـيس 36: 59.

))( شواهد التنزيل - احلاكم احلسكاين ): )33.
)3( سورة اإلنسان: اآلية 7.
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اجلنة،  موائد  عىل  اهلل  أطعمكم  حممد  أسري  فإينِّ  أطعموين  تطعمونا،  وال  )وتشدوننا( 
فأعطوه الطعام ومكثوا ثالثة أيام ولياليها مل يذوقوا شيئًا إال املاء القراح، فلام أن كان يف 
اليوم الرابع وقد قضوا نذرهم أخذ عل بيده اليمنى احلسن وبيده اليرسى احلسني وأقبل 
نحو رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وهم يرتعشون كالفراخ من شدة اجلوع، فلام برص به 
النبي صىل اهلل عليه وآله قال: »يا أبا احلسن ما أشّد ما يسوؤن ما أرى بكم، انطلق إىل 
إليها وهي يف حمراهبا وقد لصق بطنها بظهرها من شدة اجلوع  ابنتي فاطمة«! فانطلقوا 
وغارت عيناها، فلام رآها النبي صىل اهلل عليه وآله قال: »واغوثاه باهلل، أهل بيت حممد 
يموتون جوعًا«! فهبط جربائيل عليه السالم فقال: »يا حممد خذ ما هنأك اهلل يف أهل بيتك 
قال: وما آخذ يا جربائيل«؟ فاقرأه ﴿هَْل َأتى عََلى اإْلِنْساِن﴾ إىل قوله ﴿وَل شُُكورًا﴾ 

إىل آخر السورة)1(. 

»مرض  قال:  بِالنَّْذِر﴾،  ﴿يُوُفونَ  وجل:  عز  قوله  يف  الّسالم  عليه  اهلل  عبد  أيب  عن 
احلسن واحلسني عليهام الّسالم ومها صبيان صغريان. فعادمها رسول اهلل صىّل اهلل عليه 

وآله ومعه رجالن.

فقال أحدمها: يا أبا احلسن، لو نذرت يف ابنيك نذرًا إن اهلل عافامها. فقال: أصوم ثالثة 
أيام شكرًا هلل عز وجل، وكذلك قالت فاطمة عليها الّسالم، وقال الصبيان: ونحن أيضًا 

نصوم ثالثة أيام، وكذلك قالت جاريتهم فضة.

فألبسهام اهلل عافيته، فأصبحوا صيامًا وليس عندهم طعام. فانطلق عيل عليه الّسالم 
تعطيني  أن  لك  هل  له:  فقال  الصوف،  يعالج  شمعون،  له  يقال  اليهود  من  له  جار  إىل 
جزة من صوف تغزهلا لك ابنة حممد بثالثة أصوع من شعري؟ قال: نعم. فأعطاه، فجاء 

)1( انظر: تفسري الثعلبي 10: 98 - )10.
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بالصوف والشعري وأخرب فاطمة عليها الّسالم، فقبلت وأطاعت.

وعجنته  فطحنته  الشعري  من  صاعًا  أخذت  ثم  الصوف  ثلث  فغزلت  عمدت  ثم 
وخبزت منه مخسة أقراص، لكل واحد قرصًا، وصىل عيل عليه الّسالم مع النبي صىّل اهلل 

عليه وآله املغرب ثم أتى منزله.

فوضع اخلوان وجلسوا مخستهم. فأول لقمة كرسها عيل عليه الّسالم إذا مسكني قد 
وقف بالباب فقال: السالم عليكم يا أهل بيت حممد، أنا مسكني من مساكني املسلمني، 
م عليهم  أطعمون مما تأكلون أطعمكم اهلل عىل موائد اجلنة - احلديث بطوله، وجاء فيه أنَّ
السالم أعطوه طعام إفطارهم، ثم أعطوا طعام إفطارهم يف الليلتني اآلتيتني يتياًم وأسريًا، 

وباتوا جياعًا مل يذوقوا إال املاء القراح، وأصبحوا صيامًا؛ وجاء يف ناية احلديث: 

فلام برص هبم النبي صىّل اهلل عليه وآله قال: يا أبا احلسن! شّد ما يسوؤن ما أرى بكم؛ 
انطلق إىل ابنتي فاطمة.

ــوع  ــدة اجل ــن ش ــا م ــا بظهره ــق بطنه ــد لص ــا، ق ــي يف حمراهب ــا وه ــوا إليه فانطلق
ــال:  ــه وق ــا إلي ــه ضمه ــه وآل ــىّل اهلل علي ــول اهلل ص ــا رس ــام رآه ــا. فل ــارت عيناه وغ

ــام أرى؟ ــالث في ــذ ث ــم من ــاهلل! أنت ــاه ب واغوث

يا  آخذ  وما  قال:  بيتك.  أهل  يف  لك  اهلل  هيأ  ما  خذ  حممد،  يا  فقال:  جربئيل  فهبط 
إذا بلغ: ﴿إِنَّ هََذا  الدَّهِْر﴾، حتى  اإْلِنْسَاِن حِنيٌ مِنَ  َأتَى عََلى  جربئيل«؟ قال: ﴿هَْل 

َكانَ َلُكمْ جَزَاءً وََكانَ سَعْيُُكمْ مَشُْكورًا﴾.)1(

)1( أمايل الصدوق: 1: 56) /ح 11 /املجلس الرابع واألربعون.
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ابنة خامت الأنبياء تعاين اجلوع كباقي الفقراء

ا  السالم وأهنَّ النساء عليها  السرية عن معاناة سيدة  تناقلتها كتب  القصص  عرشات 
كان  ورّبام  الناس،  أفقر  شأن  ذلك  يف  شأهنا  العيش،  وشظف  اجلوع  من  تقاس  كانت 
ا كانت تعاين اجلوع والسغب طواعية، حني كانت تؤثر غريها عىل  الفارق الوحيد هو أهنَّ
قوهتا وطعامها. وال بّد أن نذّكر أنَّ ما ُنقل عن شكوى إىل أبيها ال يعني تذّمرًا، وأنَّه كان 
يف الغالب بإرشاد من أمري املؤمنني عليه السالم، شفقة منه عىل زوجته وأطفاله. يسمع 
رسوُل اهلل فاطمة تبكي داخل البيت من شّدة حّر اجلوع الذي ال يرحم، فيبكي صىل اهلل 

عليه وآله ويعود أدراجه إىل بيته ألنَّه ليس لديه ما ُيعينها به.

عن أنس بن مالك، قال: كان رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله إذا صىّل صالة الغداة مل 
يذهب ببيت نسائه حتى يبدأ ببيت فاطمة عليها الّسالم، فيسأهلا عن شأهنا وشأن بعلها 
وشأن احلسن واحلسني عليهام الّسالم. فإن كانا منتبهني محلهام واحد عىل منكبه األيمن 

واآلخر عىل منكبه األيرس حتى يأيت هبام إىل املوضع الذي يريد.

فلام أن كان يوم من ذلك، جاء إىل باب فاطمة عليها الّسالم، فإذا فاطمة عليها الّسالم 
تبكي داخل الدار وهي تقول: »من شدة حّر جوعي قد اشتّد صداع رأيس، ومن طحني 

للشعري قد دميت أناميل«. قال: فبكى النبي صىّل اهلل عليه وآله ثم رجع)1(.

ويف أحد املثالني القادمني نرى رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يرى ابنته الصغرية وقد 
تغرّي وجهها من اجلوع، فيضع يده عىل صدرها يف موضع القالدة ويدعو هلا، ونراه يف 
املثال اآلخر جُيلس ابنته الصغرية عىل فخذه، فتشكو إليه اجلوع، فيدعو رّبه أن ال جُييعها. 

)1( مناقب اإلمام أمري املؤمنني عليه الّسالم للكويف ): 189.
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روى عمران بن احلصني، قال: كنت عند النبي صىّل اهلل عليه وآله جالسًا إذ أقبلت 
فاطمة عليها الّسالم، قد تغرّي وجهها من اجلوع. فقال هلا: »ادن«، فدنت منه. فرفع يده 
حتى وضعها عىل صدرها يف موضع القالدة وهي صغرية. ثم قال: »اللهم مشبع اجلاعة 
الّسالم«. قال: فرأيت الدم عىل وجهها كام كانت  ورافع الوضعة، ال جُتع فاطمة عليها 

الصفرة. فقالت: »ما جعت بعد ذلك«)1(.

اهلل صىّل  إىل رسول  الّسالم  فاطمة عليها  »أقبلت  قال:  الّسالم،  أيب جعفر عليه  عن 
بنية، ههنا.  يا  هلا:  فقال  اجلوع-.  يعني  فعرف يف وجهها اخلمص -قال:  وآله  عليه  اهلل 
فأجلسها عىل فخذه األيمن. فقالت: يا أبتاه، إنِّ جائعة. فرفع يديه إىل السامء فقال: اللهم 
رافع الوضعة ومشبع اجلاعة، أشبع فاطمة بنت نبيك. قال أبو جعفر عليه الّسالم: فو اهلل 

ما جاعت بعد يومها حتى فارقت الدنيا«.))(

ا موجوعة تعني  ويف املثال القادم نجد النبي يعود ابنته ويسأهلا عن حاهلا، فتخربه أهنَّ
النبي بكالمه  فيسّليها  تأكله،  ا ال جتد شيئًا  أهنَّ يزيد من آالمها  من آالم املرض، وأنَّ مما 

ا سيدة نساء العاملني، وأنَّ زوجها سّيد يف الدنيا واآلخرة! وخيربها أهنَّ

ا  عن عمران بن حصني أنَّ النبي صىّل اهلل عليه وآله قال: »أال تنطلق بنا نعود فاطمة، فإنَّ
تشتكي«؟ قلت: بىل. قال: »فانطلقنا إىل أن انتهينا إىل باهبا«؛ فسّلم واستأذن، فقال: »أدخل 
أنا ومن معي«؟ قالت: »نعم، ومن معك يا أبتاه؟ فواهلل ما عيّل عباءة«. فقال هلا: »اصنعي هبا 
كذا واصنعي هبا كذا - فعّلمها كيف تسترت-«. فقالت: »واهلل ما عىل رأيس من مخار«. قال: 

»فأخذت خلق مالءة كانت عليه«، فقال: »اختمري هبا«. ثم أذنت هلام فدخال.

)1( اخلرائج واجلرائح:ص 39.
))( بحار األنوار 43: 77 /ح 64، عن مصباح األنوار.
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فقال: »كيف جتدنيك يا بنية«؟ قالت: »إنِّ لوجعة، وإنَّه ليزيدن أنَّ ما يل طعام آكله«. 
قال: »يا بنية، أما ترضني أن تكون سيدة نساء العاملني«؟ قالت: »يا أبة، فأين مريم ابنة 
عمران«؟ قال: »تلك سيدة نساء عاملها، وأنت سيدة نساء عاملك. أَما واهلل لقد زّوجتك 

سيدًا يف الدنيا واآلخرة«.)1(

ويف موقف آخر نجد أمري املؤمنني عليه السالم - وقد أصابته خصاصة - يشري عىل 
قد جاءته  وآله  عليه  اهلل  به، وكان صىل  ُيعينها  ما  أباها  تسأل  أن  السالم  عليها  الزهراء 
بعض املغانم، فخرّيها النبي بني اإلعانة املادّية باألعنز اخلمس وبني تعليمها كلامت خس 

تعّلمهن من جربئيل، فاختارت تعّلم الكلامت ورصفت النظر عن معاناهتا وجوعها.

الّسالم خصاصة، فقال لفاطمة عليها  عن سويد بن غفلة، قال: أصابت عليًا عليه 
الّسالم: »لو أتيت النبي صىّل اهلل عليه وآله فسألته«. فأتته- وكان عنده أمُّ أيمن- فدّقت 
الباب. فقال النبي صىّل اهلل عليه وآله ألمِّ أيمن: »إنَّ هذا لدّق فاطمة عليها الّسالم، ولقد 

أتتنا يف ساعة ما عّودتنا أن تأتينا يف مثلها«.

والتسبيح  التهليل  طعامها  املالئكة،  هذه  اهلل!  رسول  »يا  الّسالم:  عليها  فقالت 
آل حممد عليهم  بيت  اقتبس يف  ما  باحلق،  بعثني  »والذي  قال:  ما طعامنا«؟  والتحميد، 
وإن  أعنز،  بخمس  لك  أمرنا  شئِت  فإن  أعنز،  أتتنا  ولقد  يومًا،  ثالثني  منذ  نار  الّسالم 
شئِت عّلمُتك مخس كلامت عّلمنيهن جربيل«. فقالت: »بل عّلمني اخلمس كلامت التي 

عّلمكهن جربيل«. قال: قويل:

»يــا أّول األولــني ويــا آخــر االخريــن ويــا ذا القــوة املتــني ويــا راحــم املســاكني ويــا 
ــم الرامحني«. أرح

)1( بحار األنوار 37: 69 /ح 38.
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»ذهبت من  »ما وراءك«؟ فقالت:  فانرصفت فدخلت عىل عل عليه الّسالم. فقال: 
عندك للدنيا وأتيتك باآلخرة. فقال: خري أيامك«.)1(

أيام وتؤثر  ويف صورة ُأخرى نجد الزهراء عليها السالم تعاين اجلوع يومني وثالثة 
زوجها املجاهد عىل اليشء اليسري الذي كان قوهتا وقوت صغارها، دون أن خُترب بذلك 

أمري املؤمنني عليه السالم، التزامًا منها بوصية رسول اهلل هلا أن ال تسأل زوجها شيئًا!!

عن سيف، عن نجم، عن أيب جعفر عليه الّسالم، قال إنَّ فاطمة عليها الّسالم ضمنت 
لعل عليه الّسالم عمل البيت؛ العجني واخلبز وقّم البيت، وضمن هلا عل عليه الّسالم ما 

كان خلف الباب؛ نقل احلطب وأن جييء بالطعام.

فقال هلا يومًا: »يا فاطمة، هل عندك يشء«؟ قالت: »والذي عّظم حقك ما كان عندنا 
منذ ثالثة أيام يشء نقريك به«. قال: »أفال أخربتني«؟ قالت: »كان رسول اهلل صىّل اهلل 
عليه وآله نان أن أسألك شيئًا«. فقال: »ال تسأيل ابن عمك شيئًا، إن جاءك بيشء عفوًا 

وإال فال تسأليه« - احلديث))(.

عن أيب سعيد اخلدري، قال: أصبح عل بن أيب طالب عليه الّسالم ذات يوم ساغبًا، 
فقال: »يا فاطمة، هل عندك يشء تغدينيه«؟ قالت: »ال والذي أكرم أيب بالنبوة وأكرمك 
بالوصية، ما أصبح الغداة عندي يشء وما كان يشء أطعمناه مذ يومني، إال يشء كنت 

أؤثرك به عىل نفيس وعىل ابنّي هذين احلسن واحلسني عليهام الّسالم«.

فقال عل عليه الّسالم: »يا فاطمة، أال كنت أعلمتيني فأبغيكم شيئًا«؟ فقالت: »يا أبا 

)1( الدعوات للراوندي: ص 47 /ح 116.
))( تفسري العيايش 1: 171 /ح 41.
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احلسن، إنِّ ألستحيي من إهلي أن أكّلف نفسك ما ال تقدر عليه«- احلديث.)1(

ويف موقف آخر نجد احلسنني يبكيان من اجلوع، فيطلب منها أمرُي املؤمنني أن ترسل 
إىل أبيها رسول اهلل لينجدها بيشء من الطعام للحسنني.

عن سهل بن سعد، أنَّ عل بن أيب طالب عليه الّسالم دخل عىل فاطمة عليها الّسالم 
»ما  الّسالم يبكيان. فقال:  بنت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، وحسن وحسني عليهام 
يبكيهام«؟ قالت: »اجلوع«. قال: »فأرسيل إىل أبيك«. فأرسلت، فجاءه الرسول صىّل اهلل 
عليه وآله وبني يديه فضلة متر، فقال: »إن ابنتك تقول: يا رسول اهلل، إن كان عندك يشء 

فأبلغناه، فإن حسنًا وحسينًا يبكيان« - احلديث.))(

وقد أوردنا قريبًا قّصة إطعام أمري املؤمنني والزهراء عليهام السالم ضيفهام طعامهم، 
َأنُْفسِِهمْ﴾، ويف طيات  عََلى  فأنزل اهلل تعاىل يف شأهنم ﴿وَيُؤْثِرُونَ  باتا جائعني،  وكيف 
الكتاب الكثري من األمثلة عن معاناة الزهراء البتول وصربها عىل مشقة العيش وشظفه 

وإيثارها الفقراء واجلياع عىل نفسها وأوالدها وبعلها.

نزول مائدة �سماوية يف بيت الزهراء عليها ال�سالم

بالذهب  منسوجة  قطيفة  عن  السالم  عليه  املؤمنني  الزهراء:أمري  زوج  يتنازل  حني 
فينفقها بأمجعها عىل فقراء املهاجرين واألنصار، وال يستبقي منها شيئًا يشرتي به طعامًا 
للزهراء واحلسنني عليهم السالم، فليس عجيبًا أن تنزل السامء مائدة مباركة عىل بيت 
الزهراء عليها السالم، فبضعة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أكرم عىل اهلل تعاىل من مريم 

)1( بحار األنوار 43: 59 /ح 51، عن تفسري فرات.
))( املعجم الكبري 6:136 /ح 575.
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مَا دَخََل عََليْهَا َزَكِريَّا الْمِحْرَابَ  عليها السالم التي كان رزقها يأتيها من السامء ﴿ُكلَّ
هِ﴾)1(! روى حممد بن  َأنَّى َلكِ هََذا َقاَلتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّ يَا مَرْيَمُ  َقاَل  ِرْزًقا  وَجَدَ عِنْدَهَا 
جرير بإسناده عن ربيعة السعدي، قال: حدثني حذيفة بن اليامن، قال: ملا خرج جعفر 
بن أيب طالب من أرض احلبشة إىل النبي صىل اهلل عليه وآله أرسل معه النجايش بقدح 
جعفر  فقدم  وآله.  عليه  اهلل  صىل  النبي  إىل  هدية  بالذهب  منسوجة  وقطيفة  غالية  من 
النبي صىل  فقال  والقطيفة،  الغالية  من  بالقدح  فأتاه  بأرض خيرب،  والنبي  السالم  عليه 
القطيفة إىل رجل حيب اهلل ورسوله، وحيبه اهلل ورسوله«.  »ألدفعن هذه  اهلل عليه وآله: 
النبي صىل اهلل عليه وآله:  إليها، فقال  النبي صىل اهلل عليه وآله أعناقهم  فمّد أصحاب 
»أين عيل«؟ فلام جاءه قال له النبي: »يا عيل، خذ هذه القطيفة إليك«. فأخذها عل عليه 
السالم وأمهل حتى قدم إىل املدينة، فانطلق إىل البقيع - وهو سوق املدينة - فأمر صائغًا 
ففصل القطيفة سلكًا سلكًا، فباع الذهب- وكان ألف مثقال- ففّرقه عل عليه السالم يف 
فقراء املهاجرين واألنصار، ثم رجع إىل منزله ومل يبق له من الذهب قليل وال كثري، فلقيه 
النبي صىل اهلل عليه وآله من غد يف نفر من أصحابه فيهم حذيفة وعامر، فقال: »يا عيل، 
إنَّك أفدت باألمس ألف مثقال، فاجعل غداي اليوم وأصحايب هؤالء عندك. ومل يكن 
عيل عليه السالم يرجع يومئذ إىل يشء من العروض ذهب أو فضة«، فقال حياء منهم 
وتكرمًا: »نعم يا رسول اهلل«، ادخل - يا نبي اهلل - ويف الرحب والسعة أنت ومن معك. 
قال: فدخل النبي صىل اهلل عليه وآله، ثم قال لنا: ادخلوا. قال حذيفة: وكنا خسة نفر: 
أنا، وعامر، وسلامن، وأبو ذر، واملقداد )رضوان اهلل عليهم(، فدخلنا ودخل عل عليه 
السالم عىل فاطمة عليها السالم يبتغي عندها شيئًا من زاد، فوجد يف وسط البيت جفنة 

)1( سورة آل عمران: اآلية 37.



400

الم - الجزء األول
س

سيرة الزهراء عليها ال
معالم 

من ثريد تفور، وعليها عراق كثري، وكأنَّ رائحتها املسك. فحملها عل عليه السالم حتى 
وضعها بني يدي النبي صىل اهلل عليه وآله ومن حرض، فأكلنا منها حتى متألنا ومل ينقص 
منها قليل وال كثري. فقام النبي صىل اهلل عليه وآله حتى دخل عىل فاطمة عليها السالم، 
فقال: »أنَّى لك هذا الطعام يا فاطمة«؟ فرّدت عليه - ونحن نسمع قوهلا - فقالت: »هو 
من عند اهلل، إنَّ اهلل يرزق من يشاء بغري حساب«. فخرج النبي صىل اهلل عليه وآله إلينا 
مستبرشًا، وهو يقول: »احلمد هلل الذي مل ُيمتني حتى رأيُت البنتي ما رأى زكريا ملريم، 
كان إذا دخل عليها املحراب وجد عندها رزقًا فيقول هلا: يا مريم، أنَّى لك هذا؟ فتقول: 

هو من عند اهلل، إّن اهلل يرزق من يشاء بغري حساب«)1(.

اهلل تعاىل يعطي )فدكًا( لفاطمة عليها ال�سالم

أن يوجف  اهلل عليه وآله دون  فتحها رسول اهلل صىل  لليهود،  منطقة كانت  )فدك( 
عليها بخيل وال رجال، فزال عنها اسُم الفيء وأضحت من األنفال وصارت لرسول 
اهلل صىل اهلل عليه وآله خاّصة يفعل فيها ما يشاء. ثم أّن اهلل تعاىل أمر نبّيه أن يسّلم فدكًا 
لفاطمة عليها السالم، فسّلمها إّياها وترّصفْت فيها يف حياته. وقد صادر أبو بكر فدكًا 
بعد رحيل النبي صىل اهلل عليه وآله وأخرج منها وكيل الزهراء عليها السالم مستندًا إىل 
حديث رواه عن النبي صىل اهلل عليه وآله بأنَّ »معارش األنبياء ال يوّرثون«! ونالحظ يف 
ا قطعة أرض تدّر  هذا الصدد أنَّ الزهراء الصابرة القانعة الزاهدة مل تطالب بفدك عىل أهنَّ
عليها وعىل ولدها غاّلت أو عائدات، بل وّظفت قضية فدك هلدف أسمى وأرفع، وهو 
تعديل االنحراف الذي حصل يف املسرية اإلسالمّية بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله. 
الزهراء عليها السالم إىل فدك من زاوية شخصّية أو نفعّية، فلقد عاشت حياة  مل تنظر 

)1( دالئل اإلمامة - حممد بن جرير الطربي )الشيعي(: ص 144 - 145.
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القناعة والزهد، واستمرأت اإليثار والتضحية، وشهد هلا رسوُل اهلل صىل اهلل عليه وآله 
ا من السابقني يف هذا املضامر.  أهنَّ

عن أبان بن تغلب قال: قلت أليب عبد اهلل عليه السالم: كان رسول اهلل أعطى فاطمة 
فأعطاها رسول اهلل  هُ﴾)1(،  الُْقرْبَى حَقَّ َذا  فأنزل اهلل: ﴿وََآتِ  »كان وقفها«،  قال:  فدكًا؟ 

حّقها، قلت: رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أعطاها؟ قال: »بل اهلل أعطاها«))(.

هُ  عن عبد الرمحن عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: ملا أنزل اهلل ﴿وََآتِ َذا الُْقرْبَى حَقَّ
وَالْمِسْكِنيَ﴾ قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »يا جربئيل قد عرفُت املسكني، فمن 
ذوي القربى«؟ قال: »هم أقاربك«، فدعى حسنًا وحسينًا وفاطمة، فقال: »إنَّ ريب أمرن 

«، قال: »أعطيتكم فدكًا«)3(. أن ُأعطيكم مما أفاء عيَلَّ

الدرو�ض امل�ستخل�سة: 

بالصرب  تستحيل  العيش  مرارة  أنَّ  السالم  عليها  الراضية  الصابرة  الزهراء  عّلمتنا 
مسريته  يف  التكامل  يف  العيش  فرص  مجيع  يستثمر  أن  البرش  عىل  وأّن  حالوًة،  والرضا 
انحطاط صاحبه يف درجة  يعني  الفقر ال  َأنَّ  تعاىل. وعّلمتنا  اهلل  نيل مرضاة  إىل  اهلادفة 
اإلنسانية، وال يعني حرمانه من عناية اهلل ورعايته، بل إّنه - عىل العكس من ذلك كّله - 
مدعاة لفخر املؤمن ومباهاته، وال تزال مقولة )الفقر فخري( تصدح يف آذان الدهر، وال 
تزال ترنيمة يتغنّى هبا الفقراء الذين جعلوا أرشف خلق اهلل تعاىل وخاتم أنبيائه صىل اهلل 
عليه وآله قدوهتم وأسوهتم. طحنت فاطمة بالرحى حتى جملت يداها، وحّتى اصطبغت 

)1( سورة اإلرساء: اآلية 6).
))( تفسري العيايش - حممد بن مسعود العيايش ): 87).

)3( تفسري العيايش ): 87).
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يُد الرحى بدماء يدهيا الطاهرتني، لكنّها عليها السالم مل حتسب ذلك إالَّ نِعمًة ينبغي أن 
تشكر اهلل عليها. وحني أخربت أباها يومًا - وقد زارها يف مرضها - أّن مما يزيد يف وجعها 
سيدة  تكون  أن  ترضني  <أما  واملرسلني:  األنبياء  سّيد  هلا  فقال  تأكله،  شيئًا  جتد  ال  ا  أهنَّ
الرضا،  يف  األُسوة  تكون  أن  يتطّلب  العاملني  نساء  سّيدة  كوهنا  أنَّ  أي  العاملني؟!<  نساء 
وأن جتوع وهي موجوعة مريضة فتشكر خالقها! وتلبس إهاب الكبش وترتدي شملة 
عليها  النساء  بسّيدة  تتأسى  التي  املرأة  وعىل  خالقها!  فتشكر  كثرية  مواضع  يف  خيطت 
ا  أهنَّ املادية عىل  تتعامل يف حياهتا مع األُمور  لنيل رضا اخلالق تعاىل أن  السالم وتسعى 
التكامل والرقي يف درجات اإلنسانية، وأن  مواهب جيب تسخريها هلدف أسمى وهو 
حتذر الوقوع يف أرس املادة التي وجدت خلدمة البرش وليس اسرتقاقه واستعباده. وعىل 
النساء املقتديات بسيدة النساء أن يتجلببن بالقناعة ويتجّملن بالرضا والصرب، فيقنعن 
بالعيش عىل بساطته، ويصربن عىل احلرمان إن قّدره اهلل، ويعرفن َأنَّ حاهلّن ال خيفى عن 

خالقهّن اخلبري الودود، وَأنَّ من يتعّجل مرارة الدنيا سيجد حالوة اآلخرة وشيكًا! 

ة واملجتمع  تعّلمنا من الزهراء عليها السالم التسامي يف احلركة، وإيثار مصلحة األُمَّ
ة  األُمَّ مسرية  تقّوم  أن  أجل  من  بفدك  تطالب  ورأيناها  الضّيقة،  الفردّية  املصلحة  عىل 

وترّدها إىل املسار الذي اختّطه هلا نبّيها الكريم صىل اهلل عليه وآله.



الف�صل ال�صابع

الزهراء عليها ال�سالم الأم املثالية
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خ�سائ�ض الأُمِّ املثالية

ما هي السامت التي رسمها اإلسالم لأُلمِّ املثالية؟ وما هي املالمح واملواصفات التي 
ُيفرتض باألُمِّ املسلمة امللتزمة أن تتحىل هبا؟ ليس علينا يف اإلجابة عن هذا السؤال إالَّ أن 
ها أمِّ املؤمنني خدجية عليهام السالم ونستجل مالحمهام  نتأمل يف سّيدة نساء العاملني وأمِّ
يسعى  َمن  هناك  أنَّ  احلارض  نجد يف عرصنا  إنَّنا  اهلل عليهام.  ُنقلت عنهام صلوات  التي 
جاهدًا يف إقناع النساء املسلامت أنَّ املرأة مل خُتلق لُتنجب وُترضع وتريّب، بذريعة أنَّ هذه 
األُمور بإمكان أّي امرأة عادية أن تفعلها دون جهد أو قابلية خاّصة، بل إنَّ للمرأة أهدافًا 
الذي  والضعف  البدنية  اآلثار  عن  ناهيك  واإلرضاع!  والرتبية  الوالدة  غري  حياهتا  يف 
يعرتي األُمَّ إثر اإلنجاب واإلرضاع!! بيد أّن من الواضح أنَّ األُمَّ هي العمود الفقري 
املادة  انعدمت  فإذا  البرشي،  املجتمع  عليها  يقوم  التي  اللبنة  هي  األرُسة  وأنَّ  لألرسة، 
األساسية لتكوين املجتمع البرشي، فعلينا أن نفّكر فيام سيؤول له حال املجتمع عمومًا 
وتربيتهم -  األطفال وإرضاعهم  إنَّ والدة  كام  واملجتمع اإلسالمي عىل وجه خاص. 
بلوغ أقىص  الواعية عن  املدركة  باملرأة  يقعد  تعاىل - ال  به وجه اهلل  ُيراد  بإعتباره عماًل 
درجات الكامل، بل هو املدرج الذي تتحرك عليه للتحليق إىل أجواء القرب من اهلل تعاىل 
بإعتبار االمتثال ألوامره اإلهلية. وال يفوتنا التذكري أنَّه ما من امرأة تّدعي أنَّ هلا درجة من 
الفضل متاثل درجات سيدة نساء العاملني عليها السالم التي كانت املرأة املثالية الودود 
بزوجها، واألم النموذجية الولود ألطفاهلا، املرضعة هلم، املشفقة واحلانية عليهم. وقد 
امرأة  إينِّ  السالم فقالت: أصلحك اهلل  الصادق عليه  امرأة دخلت عىل اإلمام  أنَّ  نقلنا 
متبّتلة، فقال: »وما التبّتل عندك«؟ قالت: ال أتزّوج، قال: »ومل«؟ قالت: ألتمس بذلك 
الفضل. فقال: »انرصيف، فلو كان ذلك فضاًل لكانت فاطمة عليها السالم أحّق به منك، 
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إنَّه ليس أحد يسبقها إىل الفضل«.

لقد ولدت سيدُة النساء عليها السالم ولَدها األول احلسن املجتبى عليه السالم، ثم 
مل يكن بني والدة احلسن عليه السالم ومحلها بأخيه احلسني عليه السالم إال فرتة ُطهر 
ولدهيا،  اإلنسية  احلوراء  أرضعت  ولقد  السالم.  عليه  الصادق  اإلمام  يقول  كام  واحد 
ا كانت تنام أحيانًا وطفلها عىل صدرها!! ومل يقعد بالزهراء عليها  ونقلت لنا الروايات أهنَّ
ا ولدت عدة أطفال وأرضعتهم ورّبتهم، بل  السالم عن نيل أسمى درجات الرشف أهنَّ
الرشيعُة  االقتداء هبا  إىل  ندبت  التي  الكاملة  للمرأة  األمثلة  أروع  املثىل  رضبت بسريهتا 

الغّراء وارتضاها رّب العاملني. 

مل تتخّل البتول الطاهرة عليها السالم عن أوالدها فتوكل أمر تربيتهم إىل امرأة غريها، 
ا أرفق بأوالدها من املرّبية الغريبة. ونجد يف عرصنا احلارض - مع بالغ  ا تعلم أهنَّ ذلك أهنَّ
األسف - َأنَّ هناك أمهات مسلامت يدفعن أوالدهن إىل مربيات بعضهن عىل غري دين 
اإلسالم، وال يعرن أدنى اهتامم إىل األرضار التي تلحق بأخالق هؤالء األطفال، بل إنَّنا 
ويكتفني  أطفاهلن،  إرضاع  دونام مربر - عن  يمتنعن -  هات  األُمَّ بعض  أن  نجد  رصنا 
باحلليب الصناعي طعامًا للطفل، أو يدفعن أطفاهلن إىل مرضعات غريهن، غافالت عن 
َأنَّ الرضاع يغرّي الطباع كام يقول أهل البيت عليهم السالم، وَأنَّ إرضاع الطفل من قبل 
ه ال ُيشبع بدنه فحسب، بل يشبع روحه وإحساساته، وسنتعّرض هلذا املوضوع الحقًا  ُأمِّ

إن شاء اهلل تعاىل.

رّبت الزهراء البتول عليها السالم صغارها واهتمت باألُمور الدينية واألخالقية يف 
الرتبية، فكانت عليها الّسالم - وقد رأت أباها صىل اهلل عليه وآله يوقظ أهله ليلة ثالث 
وعرشين، ويرّش وجوه النيام منهم باملاء يف تلك الليلة، - ال تدع أحدًا من أهلها ينام 
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تلك الليلة وتقول: حمروم من ُحرم خريها. وكانت عليها السالم تشّجع ولدها احلسن 
املجتبى عليه السالم - وهو صبي صغري ابن سبع سنني - عىل احلضور يف جملس جده 
ه فيلقي إليها  رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فكان يرض فيسمع الوحي فيحفظه فيأيت أمَّ
ما حفظه، وكانت الزهراء عليها السالم تستمع إىل احلسن عليه السالم وتنقل ما تسمعه 
املجالس  إىل  بالصغار واصطحاهبم  االهتامم  إنَّ  السالم.  املؤمنني عليه  أمري  أبيه  إىل  منه 
فيهم  يقّوي  ثم تكرار ما سمعوه  ينّمي شخصّياهتم، وإنَّ تشجيعهم عىل احلفظ  الدينية 
قابلية احلفظ، كام أنَّ هذا احلضور يمنحهم - وهذا هو العامل األهم - جوانب روحية 
تسهم يف بناء سامهتم األخالقية؛ خصوصًا وَأنَّ الصغار يف تلك املرحلة يمتازون بَأنَّ هلم 

قابليات كبرية عىل االكتساب والتأّثر تفوق قابليات الكبار.

ونرى الزهراء عليها السالم يف موقف آخر تعّلم صغارها أمر مراعاة املريض وعدم 
إطالة املكث عنده عند عيادته، ألنَّ املريض بحاجة ماسة يف تلك الفرتة إىل أخذ قسط 

جيد من الراحة يساعده عىل التامثل للشفاء برسعة.

تتورم  حتى  صالهتا  حمراب  يف  تقف  التي  السالم،  عليها  العابدة  الزهراء  تغفل  ومل 
أطفاهلا  مالعبة  أمر  عن  تغفل  مل  بنفسها،  البيت  ألعامل  تتصدى  كانت  والتي  أقدامها، 
ومداعبتهم، ذلك أنَّ الطفل بحاجة ماسة يف صغره إىل املالعبة واملداعبة، وإىل ملسات 
احلنان التي حتتاجها روحه يف تلك الفرتة من حياته. لكنَّ الزهراء عليها السالم - وهي 
املثل األعىل - توّظف هذه املالعبة واملداعبة لتبني ُبعدًا آخر يف نفس الطفل املتلقية. وما 
هات املسلامت امللتزمات يف االقتداء بسيدة النساء عليها السالم يف سريهتا،  أجدر باألمَّ
وترك استخدام األلفاظ العادية - فضاًل عن األلفاظ الرخيصة - يف مالعبة أطفاهلن. 
لنستمع إليها عليها السالم وهي تناغي صغريها وتلّقنه - خالل مداعبتها له - درسًا يف 
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التوحيد واألخالق:

ــن ـــ ــس ــا ح ــ ــ ــْه أبـــــــــاك ي ــ ــ ــب ــ ــ ــن احلــــــّق الـــرســـْنأش ــ ــع ع ــ ــل ــ واخ

ــن ــن م ذا  إهلـــــــــًا  اإلحـــــنواعـــــُبـــــــــــد  ذا  ــواِل  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ت وال 

وقد راعت الزهراء احلانية عليها السالم أمر املساواة بني األطفال، وهو أمر تعاين من 
النبي يعقوب عليه السالم  الكريم أنَّ أوالد  القرآن  فقدانه كثري من األرُس. وقد حّدثنا 
الحظوا أنَّ أباهم يويل ابنه يوسف عليه السالم اهتاممًا وحمبة تفوق االهتامم واملحبة التي 
يوليهم إّياها، فحسدوا يوسف ونسبوا أباهم إىل الضالل، بل دفعتهم تلك املحّبة - غري 
املربرة يف نظرهم - ليوسف من قبل أبيهم يعقوب إىل أمر خطري، وهو التفكري يف إزاحة 
يوسف عن طريقهم بأي ثمن - ولو بالقتل واالغتيال - من أجل أن خيلو هلم وجه أبيهم 

وتصفو هلم حمّبته. 

ولقد شاهد الرسول األكرم صىل اهلل عليه وآله رجاًل له ولدان فقّبل أحدمها وترك 
اآلخر، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »فهاّل واسيت بينهام«! 

وكانت الزهراء عليها السالم املثل األعىل واألُسوة يف املساواة بني األطفال، فكانت 
تساوي بينهم يف احلنان واللباس واالهتامم. حتى َأنَّ ولدهيا اصطرعا يومًا ومها صغريان، 
يا  »إهيًا  يقول:  وهو  وآله  عليه  اهلل  صىّل  النبي  فسمعت  السالم  عليها  الزهراء  فدخلت 
»يا أبه، واعجباه! أتشّجع هنا عىل هذا،  حسن، ُشّد عىل احلسني فارصعه«! فقالت له: 
تشجع الكبري عىل الصغري«؟ فرد عليها رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »يا بنية، أما ترضني 
أن أقول أنا: يا حسن، شد عىل احلسني فارصعه، وهذا حبيبي جربئيل يقول: يا حسني، 

شد عىل احلسن فارصعه«! 
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عليه  احلسن  ولدها  فاستسقى  يومًا،  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أبوها  وزارها 
إِنَّه  ثم  القدح،  إىل قربة فجعل يعرصها يف  فقام رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله  الّسالم، 
صىل اهلل عليه وآله ناول احلسن عليه الّسالم فتناول احلسني عليه الّسالم ليرشب فمنعه 
النبي وبدأ باحلسن عليه الّسالم. فقالت فاطمة: »يا رسول اهلل! كَأنَّه أحّبهام إليك«؟ قال: 
»إِنَّه استسقى أول مرة«. ثم قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »إنِّ وهذين وهذا الراقد 

- يعني عليًا عليه الّسالم- يوم القيامة يف مكان واحد«.

وقد رأينا يف بيت الزهراء عليها السالم ريانة تولد وتنمو وتدرج فتكون أشبه الناس 
ها يف العبادة واإليامن واالستقامة والصرب عىل املصائب واملصاعب، تلك هي ابنتها  بُأمِّ
للفتاة  الذي يفظ  البيت  العقيلة يف هذا  نشأت  اهلاشميني(.  التي دعيت )عقيلة  زينب 
نبي اإلنسانية صىل اهلل عليه وآله يف  فيه  عّزهتا واحرتامها وشخصّيتها، يف عرص جاهد 
إرساء وضع جديد يف التعامل مع املرأة، حتى َأنَّه صىل اهلل عليه وآله مّلا ُرزق بابنته فاطمة 
عليها السالم نظر يف وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم. فقال: »ما لكم؟ رحيانة أشّمها، 
»البنات حسنات  ورزُقها عىل اهلل عز وجل«. وقال صىل اهلل عليه وآله ألصحابه يومًا: 

والبنون نعمة، فاحلسنات ُيثاب عليها، والنعم ُيسئل عنها«!

الزهراء عليها ال�سالم الودود الولود

األُمُّ هي عامد املجتمع وركيزته وقوامه، وبدوهنا يتالشى املجتمع ويضمحّل. وتعاين 
مسألة  تناقص  نتيجة  أفرادها  تعداد  يف  متزايد  تناقص  من  احلالية  املجتمعات  بعض 
اإلنجاب الناشئة من عوامل عديدة، منها شيوع ثقافة أنَّ اإلنجاب ال يتالءم مع شخصّية 
املرأة ويقعد هبا عن حتقيق طموحاهتا يف احلياة، وَأنَّ انرصافها إىل تربية األطفال يقعد هبا 
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عن دورها يف حتصيل الثقافة والتصّدي لألعامل شأهنا شأن الرجل، ومنها تزايد الضغوط 
االقتصادية عىل العائلة وتناقص الدعم الذي تقّدمه الدولة للعائلة إذا زاد عدد أفرادها 
عن حّد معنّي. وقد روي عن رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله أنَّه قال: »أال أخربكم بخري 
الولود،  الودود  »إنَّ من خري نسائكم  يا رسول اهلل فأخربنا، قال:  قالوا: بىل  نسائكم«؟ 
السترية العفيفة..« - احلديث.)1( وعنه صىل اهلل عليه وآله أنَّه قال: »خري نسائكم الودود 

الولود املؤاتية، ورّشها اللجوج«.))( 

الولود  الودود  املثال واملصداق األجىل للمرأة  الزهراء فاطمة عليها السالم  وكانت 
املؤاتية لزوجها، فقد تزّوجها أمري املؤمنني عليه السالم - كام يذكر أبو عبد اهلل ابن مندة 
األصفهاين - باملدينة بعد سنة من اهلجرة، وبنى هبا بعد ذلك بنحو من سنة، وولدت لعل 

عليه الّسالم: احلسن واحلسني واملحسن وأمَّ كلثوم الكربى وزينب الكربى)3(.

وكان زواجهـام عليهـام السـالم سـنة اثنتـني مـن اهلجـرة، ودخـل هبـا أمـري املؤمنني 
عليـه السـالم بعـد منرصفه مـن بدر، وولـدت له حسـنًا وحسـينًا وزينب الكـربى وأمَّ 

الكـربى)4(. كلثوم 

قال حممد بن أمحد بن محاد الدواليب: ولدت فاطمة بنت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله 
لعل بن أيب طالب عليه الّسالم حسنًا وحسينًا وحمسنًا، فذهب حمسن صغريًا، وولدت له 

أمَّ كلثوم وزينب)5(.

)1( من ال يرضه الفقيه 3: 389 /ح4367.
))( مستدرك الوسائل 14: )16 /ح)16384( )1.

)3( بحار األنوار 43: 14) /ح 44.
)4( بحار األنوار )): 166 /ح 5)، عن املنتقى.

)5( الذرية الطاهرة للدواليب: ص 157 /ح 07).
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عليها  فاطمة  وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  لرسول  خدجية  وولدت  البالذري:...  قال 
له  وولدت  اثنتني،  سنة  يف  باملدينة  الّسالم  عليه  طالب  أيب  بن  عل  وتزّوجها  الّسالم، 

احلسن، واحلسني، وحمسنًا درج صغريًا، وزينب،... وأمَّ كلثوم)1(.

قراءة اآية الكر�سي وتعويذ احلامل املقرب

يف أذكار اليـوم والليلـة:... يذكـر أنَّ فاطمـة عليهـا الّسـالم ملـا دنـت والدهتـا، أمر 
النبـي صـىّل اهلل عليـه وآلـه أمَّ سـلمة وزينـب بنـت جحـش أن تأتياهـا فتقـرآ عليها آية 
ـهُ الَّـذِي خََلـقَ السَّـمَاوَاتِ وَاْلَرْضَ﴾))( إىل آخـر اآليتـني،  الكـرس، و﴿إِنَّ رَبَُّكـمُ اللَّ

باملعّوذتني. وتعّوذاهـا 

و ذكر مثله يف كتابه: الوابل الصّيب)3(.

النبي ي�سلي �سكرًا هلل على �سالمة فاطمة بعد ولدتها

م  هم أوالً، وعىل َأهنَّ ينبغي ملن يرزقه اهلل تعاىل أطفاالً أن يشكر اهلل تعاىل عىل سالمة ُأمِّ
انتهت بوفاة األمِّ ووليدها،  الوالدات تعرّست حتى  ثانيًا، فكم من  تاّمو اخللقة ساملني 
وكم من الوالدات انتهت بعاهة مستديمة لألمِّ أو لوليدها أو لكليهام! أال جيدر بالفرد 
املسلم أن يشكر اهلل تعاىل أّنه سّلم له زوجته ويرّس أمر والدهتا وسّلم وليدها! حني تتواىل 
النِعم وتستمّر يغفل املرء عن الشكر، ألَنَّه ال يتصّور ما ستؤول إليه حاُله إذا انقطعْت 

واحدة من تلك النِعم املتوالية! 

)1( أنساب األرشاف للبالذري 1: )40.
))( سورة األعراف: اآلية 54؛ سورة يونس: اآلية 3.

)3( أذكار اليوم والليلة البن قيم اجلوزية: ص 60، عىل ما يف ملحقات اإلحقاق.
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روي عن الصادقني عليهم السالم: »أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ُبرّش باحلسن عليه 
السالم وهو يف آخر تسبيح املغرب قبل الدعاء، فقام من وقته من غري أن يتكّلم أو يصنع 
شيئًا فصىّل ركعتني، جعلهام شكرًا هلل تعاىل عىل سالمة فاطمة صلوات اهلل عليها وآهلا 
والتعفري  الشكر  الركعتني، وعّقب بسجديت  بعد  دعا  ثم  السالم،  ووالدهتا احلسن عليه 
بينهام، وكان ذلك ُسنّة حتى ولد احلسني عليه السالم فجاء البشري به، وقد صىّل هاتني 
الركعتني بعد املغرب، وهو يف آخر تسبيحة، فقام من غري تعقيب فصىّل ركعتني، جعلهام 
شكرًا هلل تعاىل، ثم عّقب بالدعاء بعدمها وسجد، فجرت به سنّته عليه وآله السالم أن ال 
يتكلم أحد بني فريضة املغرب ونافلتها، ويؤّخر تعقيب الفرض منها بام سوى التسبيح 

إىل وقت الفراغ من نافلتها«)1(.

البنت ريحانة

جاء اإلسالم يف بيئة ُعرفت بكراهيتها لأُلنثى، بحيث إّن الرجل كان إذا ُبرّش باألُنثى 
﴿َظلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ َكظِيمٌ * يََتوَارَى مِنَ الَْقوِْم مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ َأيُمْسُِكهُ عََلى 
هُوٍن َأمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَاِب﴾ عىل حّد تعبري القرآن الكريم. وكانت العرب يف اجلاهلّية تنظر 
للمرأة كمصدر حمتمل للعار، وكان قادهتم قد سنّوا سنّة وأد البنات الشنيعة هربًا من العار 
الذي قد يلحق هبم إذا ُسبيت بناهتم يف إحدى الغارات، وما أكثرها تلك األيام! وكان 
من الرضورّي إصالح هذه النظرة املتخّلفة من أجل النهوض باملجتمع اإلسالمي لتسنّم 
دوره الريادي يف املجتمعات اإلنسانية املتحرضة، وجاء تعامل النبي صىل اهلل عليه وآله 
مع ابنته الزهراء عليها السالم ليعطي للمسلمني حديثي العهد باإلسالم دروسًا عملّية 
حسنات،  »البنات  بَأنَّ   - النظري  املستوى  عىل   - النبي  أحاديث  جاءت  كام  ُتنسى،  ال 

)1( املقنعة - الشيخ املفيد: ص 117 - 118.
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والبنون نِعم« و»خري أوالدكم البنات« لتكمل هذه الدروس وتعّمقها يف النفوس. 

عـن الربقـي، رفعـه، قـال: بـرّش النبـي صـىّل اهلل عليه وآلـه بفاطمـة عليها الّسـالم، 
فنظـر يف وجـوه أصحابه فـرأى الكراهة فيهـم. فقال: »مـا لكم؟ رحيانة أشـّمها ورزقها 

عـىل اهلل عز وجـل«)1(.

أمحد بن حممد العاصمي عن عل بن احلسن التيمل عن عل بن أسباط عن أبيه عن 
اجلارود بن املنذر قال قال يل أبو عبد اهلل عليه السالم »بلغني أنَّه ولد لك ابنة فتسخطها 
وما عليك منها، رحيانة تشمها وقد ُكفيت رزقها، و)قد( كان رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وآله أبا بنات«))(.

»خري  وآله:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  قال،  اليامين  حذيفة  عن  املجليس  أخرج 
أوالدكم البنات«)3(.

»البنات حسنات والبنون نعمة، فاحلسنات  وأخرج املجليس عنه عليه السالم قال: 
ُيثاب عليها، والنعم ُيسئل عنها«)4( 

»نعم  قال:  وآله  عليه  اهلل  اهلل صىل  الكايف، عن رسول  املجليس عن روضة  وأخرج 
النار، ومن كانت  البنات املخدرات، من كانت عنده واحدة جعلها اهلل سرتًا من  الولد 
اثنتان أدخله اهلل هبام اجلنة، ومن يكن له ثالث أو مثلهن من األخوات ُوضع عنه  عنده 

اجلهاد والصدقة«)5(.
)1( ثواب األعامل: ص 39) /ح ).

))( جامع أحاديث الشيعة - السيد الربوجردي 1): 304.
)3( بحار األنوار - العالمة املجليس 101: 91.

)4( بحار األنوار 101: 90.

)5( بحار األنوار 101: 91.
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وأخرج املجليس عنه صىل اهلل عليه وآله قال: »من عال ثالث بنات أو ثالث أخوات 
وجبت له اجلنة« قيل: يا رسول اهلل واثنتني؟ قال صىل اهلل عليه وآله: »واثنتني«، قيل: يا 

رسول اهلل وواحدة؟ قال: »وواحدة«)1(.

حلق راأ�ض املولود والت�سّدق عنه

السنّة حالقة رأس املولود  الرمحة واإلنسانّية، ومن  النظافة، وهو دين  اإلسالم ديُن 
يوم السابع من والدته، كام أنَّ من السنّة أن يتصّدق بام يعادل وزن الشعر املحلوق من 

الفّضة عىل املساكني. 

روي عن النبي صىّل اهلل عليه وآله أنَّه أمر فاطمة عليها الّسالم أن حتلق رأس احلسن 
واحلسني يوم سابعهام، وأن تتصّدق بوزن شعرمها ورقًا))(.

بنت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله شعر احلسن  قال مالك بن أنس: وزنت فاطمة 
واحلسني وزينب وأمِّ كلثوم، فتصّدقت بزنة ذلك فضة)3(.

العقيقة عن املولود

يف  تدخل  والعقيقة  ُأنثى.  أو  كان  ذكرًا  املولود  عن  ُتذبح  التي  الذبيحة  هي  العقيقة 
النُسك وإيصال اخلري إىل املساكني، حيث ُيتصّدق بلحمها عىل فقراء املؤمنني. وقد روي 
عن أيب عبد اهلل عليه الّسالم، قال: »الغالم رهن بسابعه بكبش يسّمى فيه، ويعّق عنه«، 

)1( بحار األنوار 101: 91 - )9.
))( بحار األنوار 101: 3)1 /ح 65 و66، عن مكارم األخالق.

)3( املوطأ ملالك بن أنس 1: 337 /ح ).
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فضة«)1(.  شعرمها  بوزن  وتصّدقت  ابنيها،  عن  عّقت  الّسالم  عليها  فاطمة  »إنَّ  وقال: 
وروي عنه عليه الّسالم، قال: »عّق رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله عن احلسن عليه الّسالم 
بيده«، وقال: »بسم اهلل عقيقة عن احلسن«. وقال: »اللهم عظمها بعظمه، وحلمها بلحمه، 

ودمها بدمه، وشعرها بشعره، اللهم اجعلها وقاًء ملحمد وآله«))(.

وعن أيب جعفر عليه الّسالم، قال: »كانت فاطمة عليها الّسالم تعّق عن ولدها يوم 
السابع، وتسّميه، وختتنه، وحتلق رأسه وتتصّدق بوزنه ورقًا«)3(.

كراهة لف املولود يف خرقة �سفراء

هنى النبي صىل اهلل عليه وآله أهل بيته أن يلّفوا الطفل املولود حديثًا يف خرقة صفراء، 
اخلرقة  بتلك  رمى  صفراء،  خرقة  يف  ملفوفًا  السالم  عليه  املجتبى  احلسن  شاهد  وحني 
النبي صىل  امتثلت ألمر  أنَّ أسامء بنت عميس  فلّفه فيها. ونالحظ  وأخذ خرقة بيضاء 
اهلل عليه وآله، فلام ولدت الزهراُء عليها السالم احلسني عليه السالم وقبلتها أسامء، لّفت 

احلسني عليه السالم يف خرقة بيضاء.

»ملا  قالت:  السالم(  فاطمة )عليهام  بنت عميس، عن  العامل عن أسامء  أخرج احلر 
محلت باحلسن )عليه السالم( وولدته، جاء النبي )صىل اهلل عليه وآله( فقال: يا أسامء، 
هلّمي ابني، فدفعته إليه يف خرقة صفراء، فرمى هبا النبي )صىل اهلل عليه وآله( وأّذن يف ُأذنه 
اليمنى وأقام يف ُأذنه اليرسى - إىل أن قال: - فساّمه احلسن، فلام كان يوم سابعه عّق عنه 
النبي )صىل اهلل عليه وآله( بكبَشني أملَحني، وأعطى القابلة فخذًا ودينارًا، وحلق رأسه، 

)1( الكايف 6: 5) /ح 9.
))( فروع الكايف 6: )3 /ح 1.

)3( املصنّف البن أيب شيبة 5: )53 /ح 5.
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الدم فِعل اجلاهلية.  يا أسامء،  الشعر ورقًا، وطىل رأسه باخللوق، وقال:  وتصّدق بوزن 
قالت أسامء: فلام كان بعد حول ُولد احلسني )عليه السالم( جاءن وقال: يا أسامء هلّمي 
يف  ووضعه  اليرسى،  يف  وأقام  اليمنى  ُأذنه  يف  فأّذن  بيضاء،  خرقة  يف  إليه  فدفعته  بابني، 
حجره - إىل أن قالت: - فقال جربئيل: سّمه احلسني، فلاّم كان يوم سابعه عّق عنه النبي 
صىل اهلل عليه وآله بكبشني أملحني، وأعطى القابلة فخذًا ودينارًا، ثم حلق رأسه وتصّدق 

بوزن الشعر ورقًا، وطىل رأسه باخللوق، وقال: يا أسامء، الدم فعل اجلاهلية«.)1(

قالت:  اخلثعمية،  عميس  بنت  أسامء  »حدثتني  الّسالم:  عليهام  احلسني  بن  عل  عن 
قبلت جدتك فاطمة بنت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله باحلسن واحلسني عليهام الّسالم.

قالت: فلام ولد احلسن جاء النبي صىّل اهلل عليه وآله فقال: يا أسامء! هايت ابني. قالت: 
فدفعته إليه يف خرقة صفراء، فرمى هبا، فقال: أمل أعهد إليكن َأالّ تلّفوا املولود يف خرقة 

صفراء. ودعا بخرقة بيضاء فلّفه فيها، ثم أّذن يف أذنه اليمنى، وأقام يف ُأذنه اليرسى«))(.

اهلل  باحلسن فولدت، وقد كان صىّل  الّسالم  فاطمة عليها  ملا محلت  قال:  عن جابر، 
عليه وآله أمرهم أن يلّفوه يف خرقة بيضاء فلّفوه يف صفراء، وقالت فاطمة عليها الّسالم: 
»يا عيل! سّمه«. فقال: »ما كنت ألسبق باسمه رسوَل اهلل صىّل اهلل عليه وآله«. فجاء صىّل 

اهلل عليه وآله فأخذه وقّبله وأدخل لسانه يف فيه، فجعل احلسن عليه الّسالم يمّصه.

ثم قال هلم رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »أمل أتقّدم إليكم أن تلّفوه يف خرقة بيضاء«؟! 
فدعا بخرقة بيضاء فلّفه فيها ورمى بالصفراء، وأّذن يف ُأذنه اليمنى، وأقام يف اليرسى)3(.

)1( وسائل الشيعة 1): 408/ ح7)74).
))( أمايل الطوس 1: 377، اجلزء الثالث عرش.

)3( معاين األخبار 1: 55 /ح 6؛ علل الرشائع 1: 137 /ح 5 بتفاوت يسري.
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اإطعام القابلة

السابق ال  القابالت يف  العائلة، وكانت  املرأة يف والدهتا حّق عىل  ُتعني  التي  للقابلة 
يتقاضني أجرًا عىل عملهّن، فأوىص النبي أن يبعث للقابلة بِرجل العقيقة وبدينار.

روي أنَّ النبي صىّل اهلل عليه وآله أوىص يف العقيقة التي عّقتها فاطمة عليها الّسالم 
عن احلسن واحلسني عليهام الّسالم: »أن تبعثوا إىل القابلة منها بِرجل، وُكلوا وأطعموا 

وال تكرسوا منها عظامًا«)1(.

عن عل بن احلسني عليهام الّسالم، قال: »إنَّ فاطمة عليها الّسالم عّقت عن احلسن 
واحلسني عليهام الّسالم، وأعطت القابلة ِرجل شاة ودينارًا«))(.

واحلسني  احلسن  وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  ختن  »قال  الّسالم:  عليه  الباقر  عن 
عليهام الّسالم لسبعة أيام، وحلق رأسيهام، وتصّدق بزنة الشعر فضة، وعّق عنهام، وأعطى 

القابلة الطرائف«)3(.

النهي عن لطخ راأ�ض املولود بالدم

عن  اإلسالم هنى  جاء  فلام  اجلاهلّية،  زمن  بالدم  الوليد  رأس  يلطخون  العرب  كان 
ذلك، وأمر بلطخ رأس الوليد باخللوق والزعفران. 

عن عاصم الكوزي، قال: سمعت أبا عبد اهلل عليه الّسالم يذكر عن أبيه: »َأنَّ رسول 
اهلل صىّل اهلل عليه وآله عّق عن احلسن عليه الّسالم بكبش، وعن احلسني بكبش، وأعطى 

)1( حتفة األرشاف بمعرفة األطراف للمّزي 13: )36 /ح 1)193.
))( عيون األخبار ): 45 /ح 170.

)3( مكارم األخالق: ص 59.
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القابلة شيئًا، وحلق رؤوسهام يوم سابعهام ووزن شعرمها فتصّدق بوزنه فضة.

فقلت له: يؤخذ الدم فُيلطخ به رأس الصبي؟ فقال: ذاك رشك، فقلت: سبحان اهلل! 
رشك؟!! فقال: لو مل يكن ذاك رشكًا، فإنَّه ُيعمل يف اجلاهلية، وُني عنه يف اإلسالم«)1(.

يوم  احلسن  عن  وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  عّق  قالت:  عميس،  بنت  أسامء  عن 
سابعه بكبشني أملحني، وأعطى القابلة الفخذ، وحلق رأسه، وتصدق بزنة الشعر، ثم 

طىل رأسه بيده املباركة باخللوق، ثم قال: يا أسامء! الدم من فِعل اجلاهلية.

فلـام كان بعـد حـول ولـد احلسـني، فجـاء النبـي صـىّل اهلل عليـه وآلـه ففعـل مثـل 
األول-احلديـث))(.

ولد  فلام  الّسالم،  عليهم  واحلسني  باحلسن  فاطمة  قبلت  عميس:  بنت  أسامء  قالت 
احلسن عليه الّسالم )احلديث - ويف هنايته:( فلام كان يوم السابع عّق عنه صىّل اهلل عليه 
وآله بكبشني أملحني، وأعطى القابلة فخذًا، وحلق رأسه، وتصّدق بوزن الشعر ورقًا، 

وطىل رأسه باخللوق، ثم قال: يا أسامء، الدم فِعل اجلاهلية.)3(

ت�سمية املولود وتكنيته

عن احلسني بن خالد، قال: سألت أبا احلسن الرضا عليه الّسالم عن التهنئة بالولد 
متى؟ فقال:

»إنَّه قال: ملا ولد احلسن بن عيل عليهام الّسالم هبط جربئيل بالتهنئة عىل النبي صىّل اهلل 

)1( الكايف - الشيخ الكليني 6: 33 /ح 3.
))( جواهر العقدين: ص )40.

)3( روضة الواعظني: ص 153.
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عليه وآله يف اليوم السابع وأمره أن يسّميه ويكنّيه، وحيلق رأسه ويعّق عنه ويثقب ُأذنه.

السابع فأمره بمثل ذلك،  اليوم  أتاه يف  الّسالم،  وكذلك كان حني ولد احلسني عليه 
قال: وكان هلام ذؤابتان يف القرن األيرس، وكان الثقب يف األُذن اليمنى يف شحمة األذن، 

ويف اليرسى يف أعىل األُذن؛ فالقرط يف اليمنى والشنف يف اليرسى.

وقـد روي َأنَّ النبـي صـىّل اهلل عليـه وآلـه تـرك هلـام ذؤابتـني يف وسـط الـرأس؛ وهو 
الَقـْرن«)1(. أصح مـن 

روي أنَّ النبي صىّل اهلل عليه وآله اشتق اسم حسني من حسن، وسّمى حسنًا وحسينًا 
فوزنت  سابعهام،  يوم  وحسينًا  حسنًا  حلقت  الّسالم  عليها  فاطمة  وَأنَّ  سابعهام،  يوم 

شعرمها فتصّدقت بوزنه فضة))(.

ت�سمية املولود قبل ولدته

َأوىل اإلسالم أمهية كبرية للطفل حتى قبل أن يولد، بل أواله أمهّية حتى قبل انعقاد 
نطفته، فقد ورد عن النبي صىل اهلل عليه وآله َأنَّه قال »اختاروا لنطفكم فإنَّ اخلال أحد 
الضجيعني«، أي َأنَّ اخلال يعّد ضجيعًا ومربيًا يكتسب منه الولد أخالقه كام يكتسبها من 
أبيه. ومن اهتامم اإلسالم بالطفل َأنَّه أمر بتسميته قبل والدته، وقد سّمى رسوُل اهلل صىل 

اهلل عليه وآله )املحسن( قبل والدته.

روى الكليني بإسناده عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: حدثني أيب عن 
جدي قال: قال أمري املؤمنني عليه السالم: »سّموا أوالدكم قبل أن يولدوا فإن مل تدروا 

)1( الكايف 6: 34 /ح 6.
))( الذرية الطاهرة: ص ))1 /ح 138.
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أذكر أم ُأنثى، فسّموهم باألسامء التي تكون للذكر واألُنثى، فإنَّ أسقاطكم إذا لقوكم يوم 
القيامة ومل تسّموهم، يقول السقط ألبيه: أال سميتني، وقد سّمى رسول اهلل صىل اهلل عليه 

وآله حمسنًا قبل أن يولد«)1(.

الت�سمية بالأ�سماء العربية اجلميلة 

أو   - ويغفلون  ألوالدهم،  األجنبية  األسامء  باختيار  هذه  أيامنا  يف  البعض  يفتخر 
يتغافلون - عن حقيقة َأنَّ أسامء أئمة أهل البيت عليهم السالم هي أحىل أسامء وأقرهبا 
إىل القلوب والنفوس. وقد رّصح النبي صىل اهلل عليه وآله بَأنَّ لسانه عريّب، وَأنَّه - لذلك 
- يّب اختيار االسم العريّب الذي ينسجم مع اللغة العربية اجلميلة. وقد ورد َأنَّ النبّي 
غرّي أسامء بعض األشخاص وُكناهم إىل أسامء وكنى أمجل، فقد كان عبيد بن عبد عمر 
مكتوم  أمِّ  ابن  اسم  وكان  اليمينني(،  )ذو  النبي  فدعاه  الشاملني(  )ذو  يدعى  اخلزاعي 
)احلصني(، فسامه النبي )عبد اهلل(، وكان اسم ابن عبد ربه )غوّي(، فساّمه النبي )راشد(، 

وكان اسم والد عبد اهلل بن مطيع )عايص(، فساّمه النبي )مطيع(.

روى الصدوق بإسناده عن زيد بن عل، عن أبيه عل بن احلسني عليهام السالم، قال: 
ما  فقال:  السالم(: سّمه.  )عليه  لعيل  قالت  السالم(،  فاطمة احلسن )عليهام  »ملا ولدت 
كنت ألسبق باسمه رسول اهلل. فجاء رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فُأخرج إليه يف خرقة 
صفراء، فقال: أمل أنكم أن تلفوه يف )خرقة( صفراء، ثم رمى هبا وأخذ خرقة بيضاء فلفه 
فيها، ثم قال لعيل عليه السالم: هل سّميته؟ فقال: ما كنت ألسبقك باسمه؟ فقال صىل 
اهلل عليه وآله: وما كنت ألسبق باسمه ريب عز وجل، فأوحى اهلل تبارك وتعاىل إىل جربئيل 

)1( الكايف 6: 18.
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َأنَّه قد ولد ملحمد ابٌن، فاهبط وأقرئه السالم وهنئه، وقل له: إنَّ عليًا منك بمنزلة هارون 
من موسى، فسّمه باسم ابن هارون. فهبط جربئيل عليه السالم فهنأه من اهلل عز وجل، ثم 
قال: إنَّ اهلل عز وجل يأمرك أن تسميه باسم ابن هارون. قال: وما كان اسمه؟ قال: شرّب. 
قال: لسان عريب. قال: سّمه احلسن، فساّمه احلسن. فلام ولد احلسني عليه السالم أوحى 
اهلل عز وجل إىل جربئيل َأنَّه قد ولد ملحمد ابن، فاهبط إليه وهنئه، وقل له: إنَّ عليًا منك 
بمنزلة هارون من موسى، فسّمه باسم ابن هارون. قال: فهبط جربئيل فهنأه من اهلل تبارك 
وتعاىل، ثم قال: إنَّ عليًا منك بمنزلة هارون من موسى، فسّمه باسم ابن هارون. قال: وما 

اسمه؟ قال: شبري. قال: لسان عريب. قال: سّمه احلسني، فساّمه احلسني«)1(.

من  منتصف رمضان سنة ثالث  الّسالم  عليه  احلسن  َوَلَدْت  قد  الشرباوي:...  قال 
اهلجرة عىل األصح. فهو احلسن بن عل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد 
مناف اهلاشمي، سبط رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وريانته، وسيد شباب أهل اجلنة، 

اخلليفة ابن اخلليفة.

ساّمه جده صىّل اهلل عليه وآله احلسن، ومل يعرف ذلك االسم يف اجلاهلية، وملا ولد 
ه فاطمة أن حتلق رأسه  أّذن النبي صىّل اهلل عليه وآله يف ُأذنه، وعّق عنه بكبش، وأمر أمَّ

وتتصدق بوزن شعره فضة، ففعلت))(.

قال عبد املنعم: فقد وضعت الزهراء عليها الّسالم يف النصف من رمضان سنة ثالث 
األنبياء واملرسلني، وملا ولد جاء  الناس بجده خاتم  أشبه  اهلجرة غالمًا زكيًا، كان  من 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله فقال: »أرون ابني، ما سميتموه«؟ قال عل عليه الّسالم: 

)1( أمايل الصدوق: ص198، املجلس السادس والعرشون.
))( اإلحتاف بحب األرشاف للشرباوي: ص 33.
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وهو  اختاره حلفيده،  الذي  االسم  هو  هذا  »بل هو حسن. وكان  قال:  »سميته حربًا«، 
اسم مل تكن العرب قد سّمت به من قبل، وكان أهل اليمن يسمون بعض أوالدهم حْسن 

بسكون السني«.

ويف اليوم السابع ملولده أمر الرسول الكريم بحلق شعر رأسه والتصدق بزنة الشعر 
فضة، وبذبح شاة يوزع حلمها عىل الفقراء واملساكني تقربًا إىل اهلل تعاىل)1(.

َأنَّ أمري املؤمنني عليه السالم سمى ولده حربًا؛ ويف  الروايات  أقول: جاء يف بعض 
بعضها َأنَّه عليه السالم هّم أن يسّميه حربًا؛ وستأيت مناقشتها قريبًا.

ت�سمية الوليدة بفاطمة ينفي الفقر من البيت

إسم )فاطمة( له خصوصّية تنفي الفقر وتزيد الربكة يف البيت، فام أحىل هذا االسم! 
تنفي  الربكة  ألَنَّ  املبارك،  االسم  هذا  فيه  بيتًا  يدخل  أن  الفقر  يعجز  بركته!  أعظم  وما 
باسم  ويتبارك  )فاطمة(؟  باسم  يزهو  بيوتنا  من  بيتًا  فكم  الظلمة.  ينفي  والنور  الفقر، 
يا ساديت أسامؤكم يف األسامء، ونفوسكم يف  )حممد( و)أمحد( و)احلسن( و)احلسني(؟ 

النفوس، فام أحىل أسامءكم، وأكرم أنفسكم! 

السالم  عليه  احلسن  أبا  سمعت  قال:  اجلعفري  سليامن  عن  بإسناده  الكليني  روى 
يقول: »ال يدخل الفقر بيتًا فيه اسم )حممد( أو )أمحد( أو )عيل( أو )احلسن( أو )احلسني( 

أو )جعفر( أو )طالب( أو )عبد اهلل( أو )فاطمة( من النساء«))(.

)1( خدجية أم املؤمنني لعبد املنعم: ص 475، عىل ما يف ملحقات اإلحقاق.
))( الكايف - الشيخ الكليني 6: 19.
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وظائف الأب جتاه وليدته اإذا �سّماها فاطمة

هناك يف املقابل وظائف يتوّجب عىل األب أن يلتزم هبا إن هو سّمى ابنته )فاطمة(، 
فهذا االسم الكريم املبارك له قدسّية واحرتام خاصان ينبغي رعايتهام. 

السالم وأنا مغموم  قال: دخلت عىل أيب عبد اهلل عليه  السكوين  الكليني عن  روى 
مكروب، فقال يل: »يا سكون مما غمك«؟ قلت: ُولدت يل ابنة، فقال: »يا سكون عىل 
األرض ثقلها وعىل اهلل رزقها، تعيش يف غري أجلك، وتأكل من غري رزقك، فرسى واهللِ 
عنّي، فقال يل: ما سّميتها«؟ قلت: فاطمة، قال: »آه آه«)1(، ثم وضع يده عىل جبهته فقال: 
ه))(،  »قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: حّق الولد عىل والده إذا كان ذكرًا أن يستفره ُأمَّ
ويستحسن اسمه، ويعّلمه كتاب اهلل، ويطّهره)3(، ويعّلمه السباحة؛ وإذا كانت ُأنثى أن 
ها، ويستحسن اسمها، ويعّلمها سورة النور، وال يعّلمها سورة يوسف، وال  يستفره أمَّ
وال  تسّبها  فال  فاطمة  سّميتها  إذا  أما  زوجها،  بيت  إىل  رساحها  ويعّجل  الغرف،  ُينزهلا 

تلعنها وال ترضهبا«)4(.

الإمام الباقر عليه ال�سالم يحّم فينادي با�سم فاطمة ب�سوت عال

ِذكر اسم )فاطمة( عليها السالم له من اخلصوصّية والربكة بحيث إنَّ أئّمة أهل البيت 
عليهم السالم كانوا إذا أصابتهم احلّمى نادوا باسمها بصوت عاٍل، وقد أوصوا شيعتهم - كام 

سيأيت يف حديث الصّفار - أن يستشفعوا إىل اهلل تعاىل بالزهراء عليها السالم يف دفع احلّمى.

)1( تأملّ اإلمام عليه السالم حني طرق سمعه اسم جّدته املظلومة.
))( أي يستكرمها وال يسّبها.

)3( أي باخلتان.
)4( الكايف - الشيخ الكليني 6: 48 - 49/ح6.
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روي أنَّ أبا جعفر الباقر )عليه السالم( إذا ُوعك استعان باملاء البارد، ثم ينادي حتى 
يسمع صوته عىل باب الدار: »يا فاطمة بنت حممد«)1(.

إينِّ  قال يل:  قال:  السالم  إبراهيم عليه  أيب  بن أيب محزة، عن  الكليني عن عل  روى 
ملوعوك منذ سبعة أشهر، ولقد وعك ابني اثني عرش شهرًا، وهي تضاعف علينا، أشعرَت 
ا ال تأخذ يف اجلسد كله، ربام أخذْت يف أعىل اجلسد ومل تأخذ يف أسفله، وربام أخذْت يف  أهنَّ
أسفله ومل تأخذ يف أعىل اجلسد كله؟ قلت: ُجعلُت فِداك، إن أذنت يل حّدثتك بحديث 
عن أيب بصري، عن جّدك، َأنَّه كان إذا ُوعك استعان باملاء البارد، فيكون له ثوبان: ثوب 
يف املاء البارد وثوب عىل جسده يراوح بينهام، ثم ينادي حتى يسمع صوته عىل باب الدار 
)يا فاطمة بنت حممد(، فقال: صدقت، قلت: ُجعلت فداك، فام وجدتم للحّمى عندكم 
البارد، إينِّ اشتكيُت فأرسل إيل  دواء؟ فقال: ما وجدنا هلا عندنا دواء إالَّ الدعاء واملاء 
حممد بن إبراهيم بطبيب له، فجاءين بدواء فيه قيء فأَبْيُت أن أرشبه، ألينِّ إذا قييت زال 

كلُّ مفصل مني))(.

السالم(  )عليه  اهلل  عبد  أيب  عىل  دخلت  قال:  يرفعه  الصفار  احلسن  بن  حممد  روى 
وأنا حمموم، فقال يل: »ما يل أراك ضعيفًا«؟ فقلت: ُجعلت فداك مّحى أصابتني، فقال: 
»إذا ُحّم أحدكم فليدخل البيت وحده ويصيل ركعَتني ويضع خّده األيمن عىل األرض 
ويقول: )يا فاطمة بنت حممد - عرش مرات - أستشفع بك إىل اهلل فيام نزل يب(، فإنَّه يربأ 

إن شاء اهلل تعاىل«.)3(

)1( مستدرك سفينة البحار للشيخ عل النامزي 8: 45)؛ بيت األحزان للشيخ عباس القمي: ص4)1.
))( الكايف - الشيخ الكليني 8: 108 - 109.

)3( مكارم األخالق للطربس: ص 396، صالة للحمى.
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موعد التهنئة باملولود

عـن احلسـني بـن خالد، قـال: سـألت أبـا احلسـن الرضا عليـه الّسـالم عـن التهنئة 
بالولـد متـى؟ فقـال: إِنَّـه قـال: »ملـا ولد احلسـن بـن عـيل عليهام الّسـالم هبـط جربئيل 
بالتهنئـة عـىل النبي صـىّل اهلل عليه وآلـه يف اليوم السـابع وأمره أن يسـميه ويكنّيه، وحيلق 
رأسـه ويعـّق عنـه ويثقـب ُأذنـه. وكذلـك كان حني ولد احلسـني عليـه الّسـالم، أتاه يف 

اليوم السـابع فأمـره بمثل ذلـك«)1(. 

نظرة يف ت�سمية اأمري املوؤمنني احل�سنني عليهم ال�سالم

أقول: جاء يف بعض الروايات َأنَّ أمري املؤمنني عليه السالم ملا ولد ابنه احلسن هّم أن 
يسميه حربًا، وعلل ذلك بكون عليه السالم يب احلرب، فساّمه رسول اهلل صىّل اهلل عليه 
وآله احلسن. ثم إنَّه ملا ولد احلسني هّم أن يسّميه حربًا، فساّمه رسول اهلل صىّل اهلل عليه 

وآله احلسني. 

روى ابن عساكر يف تاريخ دمشق عن سامل بن أيب اجلعد قال: قال عل: »كنت رجاًل 
أحّب احلرب، فلام ولد احلسن مهمت أن أسميه حربًا؛ ألنِّ كنت أحب احلرب، فسامه 

رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله احلسن.

فلام ولد احلسني مهمت أن أسميه حربًا؛ ألنِّ كنت أحب احلرب، فسامه رسول اهلل صىّل 
اهلل عليه وآله احلسني، فقال: إنِّ سميت ابنّي هذين باسم ابني هارون شرّب وشبري«))(.

صىل  النبي  فجاء  حربًا  سميته  احلسن  ولد  »ملا  قال:  عنه   - السالم  عليه   - عل  عن 

)1( الكايف 6: 33 /ح 6.
))( تاريخ دمشق 13: 171 /ح 6)31.
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اهلل عليه )وآله( وسلم فقال: أرون ابني ما سميتموه؟ قلنا: حربًا؛ قال: بل هو حسن؛ 
فلام ولد احلسني سميته حربًا، فجاء النبي صىل اهلل عليه )وآله(وسلم قال: أرون ابني ما 
سميتموه؟ فقلنا: سميناه حربًا، فقال: بل هو حسني؛ فلام ولد الثالث سميته حربًا، فجاء 
ابني ما سميتموه؟ فقلنا: سميناه حربًا،  النبي صىل اهلل عليه )وآله( وسلم فقال: أرون 
فقال: بل هو حمسن؛ ثم قال: إنَّام سميتهم بولد هارون شرب وشبري ومشرب. خرجه أمحد 

وأبو حاتم«)1(.

وهذه األحاديث هي من املوضوعات العتبارات كثرية، منها: 

1- إِنَّ أمري املؤمنني عليه السالم كان يويص بتسمية األوالد قبل أن يولدوا، فكيف 
<سّموا  الّسالم:  عليه  املؤمنني  أمري  قال  ساّممها؟  قد  يكون  أن  دون  مولودان  له  يولد 
أوالدكم قبل أن يولدوا، فإن مل تدروا أذكر أم ُأنثى فسموهم باألسامء التي تكون للذكر 
أال  ألبيه:  السقط  يقول  تسموهم  ومل  القيامة  يوم  لقوكم  إذا  أسقاطكم  فإنَّ  ولأُلنثى؛ 

سّميتني وقد سمى رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله حمسنًا قبل أن يولد؟!<))(

)- أنَّ هناك أحاديث متكاثرة أنَّ أمري املؤمنني عليه السالم رّصح بأنَّه مل يكن ليسبق 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله يف تسمية احلسنني.

عليه  احلسن  الّسالم  عليها  فاطمة  ولدت  ملا  قال:  اهلل،  عبد  بن  جابر  عن  روي  فقد 
الّسالم قالت لعل عليه الّسالم: سّمه. فقال: »ما كنت ألسبق باسمه رسول اهلل صىّل اهلل 
عليه وآله«. فقال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: »ما كنت ألسبق باسمه ريب عز وجل«.

)1( ذخائر العقبى - أمحد بن عبد اهلل الطربي: ص 119.
))( الكايف 6: 18 /ح ).
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فأوحى اهلل جل جالله إىل جربئيل عليه الّسالم: »أنَّه قد ولد ملحمد ابن، فاذهب إليه 
وهنّئه وقل له: إنَّ عليًا منك بمنزلة هارون من موسى، فسّمه باسم ابن هارون«. فهبط 
يأمرك أن تسميه  »إنَّ اهلل  الّسالم فهنأه من اهلل تعاىل جّل جالُله، ثم قال:  جربئيل عليه 
فقال: سمه  لساين عريب.  قال:  قال: شرب.  اسمه«؟  »وما كان  قال:  ابن هارون«.  باسم 

احلسن؛ فسامه احلسن)1(.

3- نيس الراوي )يف رواية املحب الطربي( أنَّ املحسن عليه السالم مل يولد يف حياة 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، ليمكن الزعم أنَّ النبي صىل اهلل عليه وآله غرّي اسمه، بل مل 
يولد املحسن عليه السالم قط، فقد كان سقطًا ولد ميتًا إِثر اهلجوم عىل بيت فاطمة عليها 
السالم بعد رحيل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله. وكان النبي صىل اهلل عليه وآله قد ساّمه 

حمسنًا قبل والدته، فمتى تأتى ألمري املؤمنني عليه السالم تسميته حربًا!! 

احلرب(  أحب  )كنت  لعبارة  عساكر  ابن  حديث  يف  املستهجن  التكرار  الحظ   -4
ثالث مرات خالل احلديث دون داع!! اللهم إالَّ للتأكيد )من قبل الراوي املختلق( عىل 

هذا احلب الغريب للحرب! 

5- والحظ أيضًا اإلرصار املزعوم من أمري املؤمنني عليه السالم عىل هذه التسمية 
العجيبة، مع أنَّه يالحظ إرصار النبي صىل اهلل عليه وآله عىل رفض هذه التسمية! 

يليق  ال  مكروه  اسٌم  وهو  معاوية،  جّد  اسم  هو  )حرب(  اسم  أنَّ  نالحظ  كام   -6
لشخص عادّي أن يسّمي به، فام بالك بأمري املؤمنني الذي يزعمون أنَّه أراد أن يسّمي به 

احلسنني ومها سّيدا شباب أهل اجلنّة!

)1( إعالم الورى بأعالم اهلدى 1: 10).
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الأذان والإقامة يف اأُذين املولود

ورد استحباب أن يؤذَّن يف ُأذن املولود اليمنى وُيقام يف اليرسى ليكون ذلك له عصمة 
من الشيطان، وهكذا ُتغرس ركائز التوحيد يف نفس الوليد مع بدء حياته، وهكذا جيري 
أال  وينبغي  وركيزته.  الدين  عمود  هي  التي  الصالة  وبني  الوليد  نفس  بني  أنس  إجياد 
يتصّور أحد َأنَّ هذا الوليد الصغري )الذي هو قابلّية حمضة( ال يتأّثر بام ُيفعل به من هذه 
السنن، فإنَّ النفس املستعّدة القابلة التي مل تلّوثها املعايص هلا قابلية كبرية عىل االنجذاب 

لأُلمور املعنوّية.

عن عل عليه الّسالم، إنَّ رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله قال: »من ولد له مولود فليؤّذن 
يف ُأذنه اليمنى ولُيِقم يف اليرسى، فإنَّ ذلك عصمة من الشيطان، وإنَّه أمر صىّل اهلل عليه 
الكتاب وآية  فاحتة  آذانام  األذان يف  ُيقرأ مع  باحلسن واحلسني، وأن  ُيفعل ذلك  أن  وآله 

الكريس وآخر سورة احلرش وسورة اإلخالص واملعوذتان«)1(.

اهلل  باحلسن فولدت، وقد كان صىّل  الّسالم  فاطمة عليها  ملا محلت  قال:  عن جابر، 
عليه وآله أمرهم أن يلّفوه يف خرقة بيضاء فلّفوه يف صفراء، وقالت فاطمة عليها الّسالم: 
»يا عيل! سّمه. فقال: ما كنت ألسبق باسمه رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله«. فجاء صىّل 

اهلل عليه وآله فأخذه وقّبله وأدخل لسانه يف فيه، فجعل احلسن عليه الّسالم يمّصه.

ثـم قـال هلـم رسـول اهلل صـىّل اهلل عليـه وآلـه: »أمل أتقـّدم إليكـم أن تلّفـوه يف خرقة 
بيضـاء؟! فدعـا بخرقة بيضـاء فلّفه فيها ورمـى بالصفـراء، وأّذن يف ُأذنـه اليمنى، وأقام 

اليـرسى«- احلديث))(. يف 

)1( دعائم اإلسالم 1: 147؛ مستدرك الوسائل 15: 137.
))( علل الرشايع 1: 138، الباب 116.
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وروي مرفوعًا إىل عل أبيه عليه الّسالم: ملا حرضت والدة فاطمة عليها الّسالم، قال 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله ألسامء بنت عميس وأمِّ سلمة: »احرضا فاطمة، فإذا وقع 
ُيفعل ذلك  فإنَّه ال  ُأذنه اليرسى؛  اليمنى، وأقيام يف  ُأذنه  فأّذنا يف  ولدها واستهّل صارخًا 

بمثله إالّ ُعصم من الشيطان، وال حُتدثا شيئًا حتى آتيكام«.

فلاّم ولدت فعلتا ذلك، وأتاه رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله فرّسه ولّبأه بريقه، وقال: 
»اللهم إنِّ ُأعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم«)1(.

حتنيك املولود

قال الشهيد الثاين: )يف بعض األخبار: حنّكوا أوالدكم بامء الفرات، وتربة احلسني 
عليه السالم فإن مل يكن فامء السامء، واملراد بالتحنيك إدخال ذلك إىل حنكه وهو أعىل 
داخل الفم. وكذا يستحب حتنيكه بالتمر، بأن يمضغ التمرة وجيعلها يف فيه ويوصلها إىل 

حنكه بسّبابته حتى يتحلل يف حلقه(.))(

أوالدكم  »حنّكوا  قال:  الّسالم،  عليهم  املؤمنني  أمري  عن  آبائه،  عن  الصادق،  عن 
بالتمر، فكذا فعل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله باحلسن واحلسني عليهام الّسالم«)3(.

وروى الكليني عن يونس، عن أيب جعفر الباقر عليه السالم، قال: »حنكوا أوالدكم 
بامء الفرات وبرتبة قرب احلسني عليه السالم فإن مل يكن فبامء السامء«.)4(

)1( نور األبصار: ص 131.
))( الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاين 5: )44.

)3( بحار األنوار - العالمة املجليس 101: 3)1 /ح )7، عن مكارم األخالق.
)4( الكايف الشيخ الكليني 6: 4)/ ح4.
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نظرة يف ر�ساعة الوليد

هاهتم، وقد ورد يف احلديث الرشيف  حث اإلسالم عىل أمر رضاعة األطفال من قبل أمَّ
ه«)1(.  عن النبي صىل اهلل عليه وآله: »ليس للصبي لبن خري من لبن أمِّ

كام روي عن اإلمام الصادق عليه السالم، عن أمري املؤمنني عليه السالم قال: »ما من 
ه«))(. لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمِّ

وقد ورد يف احلديث الرشيف أنَّ اللبن يغلب الطباع، أي أنَّ طباع الظئر )املرضع( 
ستنتقل إىل الطفل فتغلب طباَعه التي ورثها عن أبويه، ولذلك روي عن أمري املؤمنني 
عليه السالم، قال: <ال تسرتضعوا احلمقاء، فإنَّ اللبن يغلب الطباع<)3(. وروي عنه عليه 
السالم أنَّه قال: »توّقوا عىل أوالدكم لبن البغّي من النساء واملجنونة، فإنَّ اللبن يعدي«)4(. 

وروي عن اإلمام الرضا عليه السالم، عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أنَّه قال: »ال 
تسرتضعوا احلمقاء وال العمشاء، فإنَّ اللبن يعدي«)5(. 

الوضيئة  املسلمة  العاقلة  العفيفة  املرضع  خترّي  أمر  عىل  البيت  أهل  أئمة  أكد  وقد 
بأمر  االهتامم  عن  به  االهتامم  يقل  ال  أن  ينبغي  الطفل  إرضاع  أمر  أنَّ  وأكدوا  احلسنة، 
الزواج واختيار املرأة الصاحلة للزواج منها. روي عن أمري املؤمنني عليه السالم، قال: 

<خترّيوا للرضاع كام تتخريون للنكاح، فإنَّ الرضاع يغرّي الطباع<)6(. 

)1( بحار األنوار 100: 4)3.
))( الكايف 6: 40 /ح1.

)3( بحار األنوار 100: 4)3.

)4( بحار األنوار 100: 3)3.

)5( بحار األنوار 100: 3)3.
)6( بحار األنوار - العالمة املجليس 100: 3)3. 
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ونالحظ أنَّ اإلسالم أوىل أمر الرضاع اهتاممًا خاصًا، فرّتب عليه أمر احلرمة بالرضاع، 
واعتربها مماثلة للحرمة بالنسب. وقد روى الكليني بإسناده عن محاد ابن عثامن، عن أيب 
عبد اهلل الصادق )عليه السالم( قال: »ال حيرم من الرضاع إال ما أنبت اللحم والدم«)1(. 

وقد جاء يف تفسري األمثل يف بيان فلسفة نشوء احلرمة بالرضاعة: 

)وفلسفة حرمة الزواج باملحارم الرضاعية هي، أنَّ نشوء ونبات حلم املرتضع وعظمه 
من لبن امرأة معينة جتعله بمثابة ابنها احلقيقي، فاملرأة التي ترضع طفاًل مقدارًا معينًا من 
اللبن ينشأ وينبت معه ومنه للطفل حلم وعظم، فإنَّ هذا النوع من الرضاع جيعل الطفل 
شبيهًا بأبنائها وأوالدها لصريورته جزءًا من بدهنا كام هم جزء من بدهنا، فإذا هم مجيعًا - 

م إخوة بالنسب())(. أي اإلخوة الرضاعيون واإلخوة النسبيون- كأهنَّ

عليه  املؤمنني  أمري  قال  قال:  السالم  عليه  اهلل  عبد  أيب  عن  بإسناده  الكليني  روى 
ا ابنة  السالم: »عرضُت عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ابنَة محزة، فقال: أما علمَت أنَّ

أخي من الرضاع«؟)3( 

اإمتام الر�ساعة ل�سنتني

حدد اإلسالم فرتة احلمل والرضاعة بثالثني شهرًا، فإذا طرحنا فرتة احلمل العادية 
اإلمام  أنَّ  ونالحظ  شهرًا.  وعرشين  واحدًا  الرضاع  فرتة  بقيت  أشهر(،  تسعة  )وهي 
لتتّم فرتة  الزهراء عليها السالم سنتني  احلسني عليه السالم ولد لستة أشهر، فأرضعته 

)1( الكايف - الشيخ الكليني 5: 438.
))( األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل - الشيخ نارص مكارم الشريازي 3: 173.

)3( الكايف 5: 437 /ح4.
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واحد  »الرضاع  قال:  السالم  عليه  اهلل  عبد  أيب  الكايف عن  وقد ورد يف  الثالثني شهرًا. 
وعرشون شهرًا، فام نقص فهو جور عىل الصبي«)1(.

روى الشيخ الطوس عن أيب عبد اهلل عليه الّسالم، قال: »مَحُْل احلسني بن عيل عليهام 
الّسالم ستة أشهر وُأرضع سنتني«، وهو قول اهلل عز وجّل: ﴿وَوَصَّيْنَا اإْلِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ 

إِحْسَاًنا حَمََلْتهُ ُأمُّهُ ُكرْهًا وَوََضعَْتهُ ُكرْهًا وَحَمُْلهُ وَفِصَاُلهُ ثَلَُثونَ شَهْرًا﴾))(.

وجاء يف املعارف البن قتيبة: واحلسني ولد بعد احلسن بعرشة أشهر واثنني وعرشين 
يومًا، كانت فاطمة عليها الّسالم محلت به بعد أن ولدت احلسن بشهر واثنني وعرشين 

يومًا، أرضعته وهي حامل، ثم أرضعتهام مجيعًا)3(.

وليس يرم النكاح من الرضاع إال ما كان يف احلوَلني قبل الكامل، فأما ما حصل بعد 
احلولني فإنَّه ليس برضاع يرم به النكاح. قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »ال ِرضاَع 
بعد فِطام، وال ُيتم بعد احتالم. ولو أرضعت امرأٌة صبيًا قد أكمل سنتني، وكانت هلا بنت 

جلاز التناكح بينهام، إذ هو رضاٌع بعد انقضاء أّيامه وحّده«)4(.

ر�ساعة الزهراء عليها ال�سالم اأولدها

الطاهر، وغّذهتم  السالم أوالدها، ورّبتهم يف حجرها  النساء عليها  أرضعت سيدة 
مع اللبن اإلباء والفضيلة والرشف، مل يشغلها عن إرضاع أوالدها وتربيتهم والعناية هبم 
ا كانت تعجن وختبز وتطحن وتقوم بأعامل البيت حتى جملت يداها، يشهد عىل ذلك  أهنَّ

)1( الكايف 6: 40 /ح3. 
))( أمايل الطوس ): 34)؛ بحار األنوار 43: 58) /ح 45، عن أمايل الشيخ.

)3( ملحقات إحقاق احلق 7): 10، عن املعارف.
)4( املقنعة للشيخ املفيد: ص 503، ما يرم النكاح من الرضاع، وما ال يرم منه.
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دمها السائل الذي رآه سلامن عىل عمود الرحى، وحني عرض عليها سلامن مساعدهتا يف 
يشء من أعامل البيت أو القيام بإسكات طفلها، أبت أن توكل إليه أمر طفلها وقالت: 
اإلمام احلسني  ولدها  الرتبية يف موقف  لنتائج هذه  نموذجًا  ونرى  أرفق!<  بتسكينه  <أنا 
عليه السالم حني ُخرّي بني املوت وبني الذّلة، إذ قال عليه السالم: »هيهات منّا الذّلة«! ثم 
فرّس عليه السالم موقفه ذلك بقوله: »يأبى اهلل لنا ذلك ورسوُله واملؤمنون وحجور طابت 
املقابل  الطيبة ثامرها! ويف  الشجرة  أثرها، وهكذا تؤيت  الرتبية  وطهرت«!! هكذا تفعل 
هات أنجبن أطفاالً بطريقة ما، فألقينهم بعيدًا دونام رعاية وال تربية،  يدثنا التاريخ عن ُأمَّ
فنشأوا عتاة جمرمني سودوا صحائف التاريخ. يدثنا الزخمرشي يف ربيع األبرار يف كيفية 
والدة معاوية بن أيب سفيان، أنَّ الصباح كان عسيفًا أليب سفيان، فدعته هند إىل نفسها... 
ا كرهت أن تضعه يف منزهلا، فخرجت به إىل )أجياد( فوضعته هناك. ويف ذلك يقول  وَأهنَّ

حسان ابن ثابت:

ــّي بــجــانــب الــبــطــحــاء ــب ــص مـــهـــِدملـــن ال ذي  غــــــري  مــــلــــقــــًى 

ــاُء آنـــســـة ــ ــض ــ ــي ــ ــه ب ــ )1(نـــجـــلـــت بـ ــدِّ ــ اخل صلتة  شــمــٍس  عــبــد  ــن  م

وهكذا تؤيت الشجرة اخلبيثة ثامرها مّرة فّجة؛ فشّتان بني هذه وتلك!!

الزهراء عليها ال�سالم ت�ستلقي وابنها نائم على �سدرها

صورة رائعة من صور تعّلق الزهراء عليها السالم بأطفاهلا، حيث نشاهد َأنَّ الزهراء 
احلانية عليها السالم ال تغفل عن طفلها وفلذة كبدها يف أشّد حاالت التعب واإلرهاق، 
وادعًا  املكدود  صدرها  عىل  وريانتها  ولدها  ينام  بل  يسريًا،  قدرًا  ولو  عنها  ُتبعده  فال 

)1( انظر: ربيع األبرار 4: 447.
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مطمئنًّا. فسالم عىل الزهراء احلانية الرؤوف ما بقي الليل والنهار!

قّدامها رحى  الّسالم جالسة،  الراوندي عن سلامن، قال: كانت فاطمة عليها  روى 
تطحن هبا الشعري، وعىل عمود الرحى دم سائل، واحلسني عليه الّسالم يف ناحية الدار 
يبكي. فقلت: يا بنت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله! دبرت كّفاك وهذه فضة! فقالت: 
أوصاين رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله أن تكون اخلدمة هلا يومًا ويل يومًا، فكان أمس يوم 
خدمتها. قال سلامن: إينِّ موىل عتاقة، إما أن أطحن الشعري أو ُأسكت لك احلسني عليه 

الّسالم؟ فقالت: أنا بتسكنيه أرفق، وأنت تطحن الشعري.

فإذا أنا باإلقامة؛ فمضيت وصّليت مع رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله. فلام فرغت قلت 
لعل عليه الّسالم ما رأيُت، فبكى وخرج، ثم عاد يتبسم. فسأله عن ذلك رسول اهلل صىّل 
اهلل عليه وآله، قال: دخلت عىل فاطمة عليها الّسالم وهي مستلقية لقفاها واحلسني عليه 
الّسالم نائم عىل صدرها وقّدامها الرحى تدور من غري يد! فتبّسم رسول اهلل صىّل اهلل 

عليه وآله وقال:

»يا عيل، أما علمَت أنَّ هلل مالئكة سّيارة يف األرض، خيدمون حممدًا وآل حممد إىل أن 
تقوم الساعة«؟)1(

ها خديجة الزهراء تتاأ�سى يف ر�ساعة اأطفالها باأُمِّ

ها خدجية عليهام السالم التي أرضعتها  أرضعت الزهراء أوالدها، وتأّست يف ذلك بُأمِّ
ومل تسّلمها - دونام رضورة ماسة - إىل مرضع. وقد حتّدثنا عن اآلثار الكبرية لرضاعة 

األُمِّ للطفل، فال نكرر.

)1( اخلرائج واجلرائح ): 530.
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ملن  دفعته  ولدًا  ولدت  إذا  خدجية  كانت  دمشق:  مدينة  تاريخ  يف  عساكر  ابن  روى 
يرضعه، فلام ولدت فاطمة مل ُترضعها أحدًا غريها. ورواه ابن كثري يف البداية والنهاية)1(.

تعويذ املولود اجلديد

تعويذ املولود والصبّي من الشيطان ُسنّة، كام َأنَّ تعويذ الصبّي باملعّوذتني )ومها سورتا 

الفلق والناس( من شأنه أن ُيبعد الشيطان عن الصبّي. إنَّ حتصني نفس الوليد بأسامء اهلل 

تعاىل من شأنه أن يوجد ُأنسًا يف نفس الوليد بتلك األسامء املباركة املقّدسة، وأن يفتح يف 

نفسه آفاقًا طاهرة واسعة. 

روى الدواليب عن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن عل بن أيب طالب قال: »حدثتني 

ي فاطمة بنت احلسني عن فاطمة الكربى بنت حممد: أنَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله  ُأمِّ

من  السورة  يعلمهام  كام  الكلامت  هؤالء  ويعّلمهام  واحلسني  احلسن  يعّوذ  كان  وسلم 

القرآن، يقول: أعوذ بكلامت اهلل التامة من رّش كل شيطان وهامة، وكل عني المة«))(.

عن عل عليه الّسالم: إنَّ رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله قال: »من ُولد له مولود فليؤّذن 

يف ُأذنه اليمنى، ولُيقم يف اليرسى؛ فإنَّ ذلك عصمة من الشيطان. وإنَّه أمر أن ُيفعل ذلك 

باحلسن واحلسني، وأن ُيقرأ مع األذان يف ُأذنام فاحتة الكتاب وآية الكريس وآخر سورة 

احلرش وسورة اإلخالص واملعّوذتان«)3(.

)1( تاريخ مدينة دمشق 3: 8)1.
))( الذرية الطاهرة النبوية - حممد بن أمحد الدواليب: ص 149.

)3( مستدرك الوسائل 15: 137، عن دعائم اإلسالم.
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ختان املولود الذكر

اخلتان من الواجبات، وهو طهارة للوليد، وقد ذكر رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أنَّ 
األرض تنجس من بول األغلف أربعني صباحًا! 

العمر تكون هذه  ففي ذلك  ليال،  لسبع  املولود وهو صغري  خُيتن  أن  السنّة  وجرت 
العملّية أسهل وأرسع التئامًا وال تسبب حرجًا للصغري. 

»قال  قال:  السالم  عليه  اهلل  عبد  أيب  عن  السكوين،  عن  النوفل،  عن  الكليني  روى 
لنبات  وأرسع  أطيب  فإنَّه  السابع  يوم  أوالدكم  طّهروا  وآله:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 

اللحم، وإنَّ األرض تنجس من بول األغلف أربعني صباحًا«)1(.

وروى الكليني عن عبد اهلل بن املغرية، عمن ذكره، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: 
»املولود ُيعّق عنه وخُيتن لسبعة أيام«))(. 

قال الباقر عليه الّسالم: »ختن صىّل اهلل عليه وآله احلسن واحلسني عليهام الّسالم لسبع 
لياٍل وحلق رؤوسهام، وتصّدق بزنة الشعر فضة أو ذهبًا«)3(.

ال�ستعانة باملر�سعات واملربيات عند ال�سرورة

ا مرضت بعد والدة احلسني عليه  أرضعت الزهراء عليها السالم ولدهيا، وقد ورد َأهنَّ
السالم، فأوكلت أمر رضاعته مؤقتًا ألُمِّ الفضل - أو ألُمِّ أيمن، وجاء يف رواية َأنَّ رسول 

اهلل صىل اهلل عليه وآله كان ُيلقم احلسني إهبامه فيمّصها عىل سبيل اإلعجاز.

)1( الكايف 6: 35 /ح).

))( الكايف 6: 35 /ح9.
)3( روضة الواعظني: ص155. 
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ا قالت: قلت: يا رسول اهلل! صىّل اهلل عليك،  روي عن أمِّ الفضل زوجة العباس أهنَّ
رأيت يف املنام كأنَّ عضوًا من أعضائك يف حجري. فقال: »تلد فاطمة غالمًا فتكفليه«.

فوضعت فاطمة احلسن فدفعه إليها النبي صىّل اهلل عليه وآله، فرضعته بلبن قثم بن العباس.

ويف أكثر املصادر اآلتية: )احلسني(، مكان )احلسن()1(.

عن الشعبي، قال: كان رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله يمر عىل بيت ُأمِّ الفضل إذا أتى 
املسجد فيسّلم عليها، فمر عليها يومًا فنكتت رأسها، فأنكر النبي صىّل اهلل عليه وآله ذلك 
منها، فقال: »ما لك يا أمَّ الفضل«؟ فقالت: ال واهلل إاِلّ أينِّ رأيت رؤيا شّقت عّل، قال: 
»ما هي«؟ قالت: عضو من أعضائك رأيته يف بيتي. فقال النبي صىّل اهلل عليه وآله: »نعم، 

فاطمة حبىل، تلد غالمًا جتعله عندك فرتّبينه«))(.

عـن أيب عبـد اهلل عليـه الّسـالم، قال: »أقبل جـريان ُأمِّ أيمـن إىل رسـول اهلل صىّل اهلل 
عليـه وآلـه فقالـوا: يـا رسـول اهلل! إنَّ أمَّ أيمـن مل تنـم البارحة مـن البكاء، مل تـزل تبكي 

حتـى أصبحت.

قال: فبعث رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله إىل أمِّ أيمن فجاءته، فقال هلا: يا أمَّ أيمن! ال 
أبكى اهلل عينك، إنَّ جريانك أتون وأخربون أنَّك مل تزل الليل تبكني أمجع، فال أبكى اهلل 

عينك، ما الذي أبكاك؟
قالت: يا رسول اهلل! رأيت رؤيا عظيمة شديدة، فلم أزل أبكي الليل أمجع. فقال هلا 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: إنَّ الرؤيا ليست عىل ما ترى، فقّصيها عىل رسول اهلل صىّل 

اهلل عليه وآله.

)1( بحار األنوار 43: )4) /ح 14، عن العدد.
))( مناقب اإلمام أمري املؤمنني عل بن أيب طالب عليه الّسالم ): 199 /ح )67.
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قالت: رأيت يف ليلتي هذه كأنَّ بعض أعضائك ملقى يف بيتي. فقال رسول اهلل صىّل 
اهلل عليه وآله: نامت عينك يا أمَّ أيمن! تلد فاطمة احلسني فرتّبينه وتلّبينه، فيكون بعض 

أعضائي يف بيتك.
رسول  أمر  السابع  يوم  فكان  الّسالم  عليه  احلسني  الّسالم  عليها  فاطمة  ولدت  فلام 
برد  ولفته يف  أيمن  أمُّ  هّيأته  ثم  عنه،  وعّق  فضة،  شعره  بوزن  وتصّدق  رأسه  فحلق  اهلل 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، ثم أقبلت به إىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، فقال: مرحبًا 

باحلامل واملحمول، يا ُأمَّ أيمن! هذا تأويل رؤياك«)1(.
عـن أيب الفضـل بـن خريانة، بإسـناده: َأنَّـه اعتّلـت فاطمة عليها الّسـالم ملـا ولدت 
احلسـني وجـّف لبنها، فطلب رسـول اهلل مرضعـًا، فلم جيد، فـكان يأتيـه ويلقمه إهبامه 
فيمّصهـا، فيجعـل اهلل لـه يف إهبام رسـول اهلل صـىّل اهلل عليه وآلـه رزقًا يغـذوه. ويقال: 
بـل كان رسـول اهلل صـىّل اهلل عليـه وآلـه يدخـل لسـانه يف فيـه، فيغـّره كـام يغـّر الطـري 
فرخـه، فيجعـل اهلل لـه يف ذلـك رزقـًا، ففعـل ذلك أربعـني يومـًا وليلة فنبـت حلمه من 

حلم رسـول اهلل صـىّل اهلل عليـه وآله))(.

الفرتة بني حمل واآخر

حّث اإلسالم عىل التزويج وزيادة النسل، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله »تناكحوا 
تناسلوا فإنِّ ُأباهي بكم األُمم يوم القيامة، حتى أنَّ السقط ليجيء حمبنطئًا عىل باب اجلنة، 
فيقال له: ادخل، فيقول: ال حتى يدخل أبواي قبيل«)3(، وقال صىل اهلل عليه وآله »وملولوٌد 

)1( أمايل الصدوق: ص134، املجلس العرشون؛ بحار األنوار 43: )4) /ح 15، عن أمايل الصدوق.
))( بحار األنوار 43: )4) /ح 15، عن أمايل الصدوق.

)3( مفاتيح الرشائع للفيض الكاشاين ): 31).
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تي أحب إيل مما طلعت عليه الشمس«)1(. وتنطلق يف جمتمعاتنا املسلمة احلارضة -  يف ُأمَّ
مع بالغ األسى - دعوات إىل تقليل النسل واالكتفاء منه بأقل القليل، متذّرعة بذرائع 
شتى يرجع معظمها إىل الوضع االقتصادّي للعائلة، وبعض هذه الدعوات خياطب املرأة 
اهلرم،  هلا  ويعّجل  يرّض بصحتها  املتكرر  احلمل  بَأنَّ  فيحّذرها  الناصح،  الشفيق  خماطبة 

ويسبب هلا هشاشة العظام، أو أنَّه يرّض بنضارهتا ومجاهلا عىل أقل التقادير. 
وقد روى ابن األثري اجلزري عن اإلمام جعفر بن حممد عليه السالم، قال: »مل يكن 

بني احلمل باحلسني بعد والدة احلسن عليه الّسالم إالّ طهر واحد«.))(
وقال ابن األثري اجلزري: قيل: ولد احلسن بن عل عليه الّسالم يف النصف من شهر 
والدهتا  بني  وكان  الّسالم،  عليه  باحلسني  الّسالم  عليها  فاطمة  علقت  وفيها  رمضان، 

ومحلها خسون يومًا)3(.
قال القريواين يف ذكر السنة الثالثة:... فيقال: فيها ولد احلسن بن عل عليه الّسالم يف 
النصف من شهر رمضان، وفيها علقت فاطمة عليها الّسالم باحلسني عليه الّسالم، فلم 

يكن بينه وبني احلسن عليه الّسالم إالّ طهر واحد، ويقال: خسون ليلة)4(.

الأم اأرفق بولدها

كان دأب الزهراء عليها السالم أن هتتّم بأطفاهلا وجتهد يف أن يكونوا عىل الُقرب منها 
رفقًا هبم، وحني يعرض عليها أحد مساعدهتا بتسكيت أطفاهلا أو إنجاز عمل من أعامل 
البيت، نراها تؤثر أن تكون إىل القرب من أطفاهلا، وتأبى أن تكلهم إىل أحد غريها. وَمن 

)1( مستدرك الوسائل للمحدث النوري 14: 153.
))( أسد الغابة ): 18.

)3( الكامل يف التاريخ ): 115.
)4( كتاب اجلامع يف السنن واآلداب: ص 301 /ح 49).
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مثل األُمِّ العطوف أرحم بأطفاهلا وأقدر عىل تسكينهم وتلبية احتياجاهتم؟
الشعري،  هبا  تطحن  رحى  قّدامها  جالسة،  الّسالم  عليها  فاطمة  كانت  قال:  سلامن، 
يا  فقلت:  يبكي.  الدار  ناحية  يف  الّسالم  عليه  واحلسني  سائل،  دم  الرحى  عمود  وعىل 
بنت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله! دبرْت كّفاك، وهذه فضة! فقالت: »أوصان رسول 
خدمتها«.  يوم  أمس  فكان  يومًا،  ويل  يومًا  هلا  اخلدمة  تكون  أن  وآله  عليه  اهلل  صىّل  اهلل 
قال سلامن: إينِّ موىل عتاقة، إما أن أطحن الشعري أو ُأسكت لك احلسني عليه الّسالم؟ 

فقالت: »أنا بتسكنيه أرفق، وأنت تطحن الشعري«.
فإذا أنا باإلقامة؛ فمضيت وصّليت مع رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله، فلام فرغت قلت 
لعل عليه الّسالم ما رأيت، فبكى وخرج، ثم عاد يتبسم. فسأله عن ذلك رسول اهلل صىّل 
اهلل عليه وآله، قال: دخلت عىل فاطمة عليها الّسالم وهي مستلقية لقفاها واحلسني عليه 
الّسالم نائم عىل صدرها وقّدامها الرحى تدور من غري يد! فتبّسم رسول اهلل صىّل اهلل 
عليه وآله وقال: »يا عيل، أما علمت أنَّ هلل مالئكة سيارة يف األرض، خيدمون حممدًا وآل 

حممد إىل أن تقوم الساعة«؟)1(
بينام النبي صىّل اهلل عليه وآله والناس يف املسجد ينتظرون بالالً أن يأيت فيؤّذن، إذ أتى 
بعد زمان. فقال له النبي صىّل اهلل عليه وآله: »ما حبسك يا بالل«؟! فقال: إينِّ اجتزت 
بفاطمة عليها الّسالم وهي تطحن، واضعة ابنها احلسن عليه الّسالم عند الرحى وهي 
الرحى؟  ابنك، وإن شئِت كفيتك  إليك، إن شئِت كفيُتك  أيام أحّب  تبكي؛ فقلت هلا: 
النبي  فقال  حبسني.  الذي  فذاك  فطحنُت،  الرحى  فأخذُت  بابني«.  أرفق  »أنا  فقالت: 

صىّل اهلل عليه وآله: »رمحَتها رمحك اهلل«))(.

)1( اخلرائج واجلرائح ): 530.
))( بحار األنوار 43: 76 /ح 63، عن تنبيه اخلاطر.
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الإ�سالم ديُن الرفق

مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياة اإلنسان، وفيها تبدأ مالمح شخصّيته بالتشّكل، 
وال خيفى دور اآلثار النفسية املتولدة يف نفس الطفل يف تلك الفرتة. ويف هذا الصدد نجد 
األذى عىل  نوع من  أّي  إدخال  بعدم  والرمحة - يويص  الرفق  دين  أنَّ اإلسالم - وهو 
الطفل الصغري، ألنَّه سيكون له آثار تربوية ونفسّية ضارة يف نفس الطفل. ويف الروايات 
الطفل، واإلزرام هو قطع  إزرام  ينهى عن  النبي صىل اهلل عليه وآله نجده  املنقولة عن 
البول. وال خيفى أن إيذاء الطفل ورضبه أو إزرامه عند تبّوله أمٌر سيرتك آثاره الضارة 
عىل نفسّية الطفل وصّحته. وال ريب أنَّ أمرًا ُيزال برّشه باملاء أو بغسل الثوب باملاء ال 
يستحّق إيذاء الطفل من أجله، خاّصة وَأنَّ الطفل ال يمكنه السيطرة عىل إدراره كالكبار. 

ا أوجعت  ومن هنا نرى الرسول الكريم صىل اهلل عليه وآله وهو ينّبه ُأمَّ الفضل إىل َأهنَّ
احلسن )أو احلسني(، وَأنَّ الرداء والثوب يمكن أن ُينضح باملاء فيطهر، ويف املقابل فإنَّ 

األثر الذي يرتكه عقاب الطفل وزجره ال يمكن إزالته من نفسه بسهولة. 

أخرج احلاكم النيسابوري عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ُأمِّ الفضل قالت: دخل 
عَلَّ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وأنا ُأرضع احلسني بن عل بلبن ابن كان يقال له قثم. 
فأهويت  قالت:  عليه.  فبال  إياه،  فناولته  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  فتناوله  قالت: 

بيدي إليه، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »ال تزرمي ابني«. قالت: فرّشه باملاء)1(.

وروى ابن أيب شيبة بإسناده عن قتادة عن أيب جعفر قال: دخل النبي صىل اهلل عليه 
أو عىل صدره،  بطنه  فبال عىل  إياه  فناولته  الفضل ومعها حسني  ُأمِّ  )وآله( وسلم عىل 

)1( املستدرك - احلاكم النيسابوري 3: 180.
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فأرادت أن تأخذه منه، فقال النبي صىل اهلل عليه )وآله( وسلم: »ال تزرمي ابني، فإّن بول 
الغالم ُيرشح أو ُينَضح، وبول اجلارية ُيغسل«)1(.

روى حممد بن سعد عن سامك بن حرب َأنَّ ُأمَّ الفضل امرأة العباس بن عبد املطلب 
قالت: يا رسول اهلل رأيت فيام يرى النائم كَأنَّ عضوًا من أعضائك يف بيتي! قال: »خريًا 
ُأمُّ  فكفلته  احلسني  فولدت  قال:  قثم«.  ابنك  بلبان  وترضعينه  غالمًا  فاطمة  تلد  رأيت؛ 
الفضل. قالت: فأتيت به رسول اهلل صىل اهلل عليه )وآله( وسلم فهو ينزيه ويقّبله إذ بال 
عىل رسول اهلل، فقال: يا ُأمَّ الفضل أمسكي ابني فقد بال عل. قالت: فأخذته فقرصته 
قرصة بكى منها وقلت: آذيت رسول اهلل بلت عليه؛ فلام بكى الصبي قال: <يا أمِّ الفضل 
آذيتني يف بني أبكيته<! ثم دعا بامء فحدره عليه حدرًا، ثم قال: »إذا كان غالمًا فاحدروه 

حدرًا، وإذا كان جارية فاغسلوه غساًل«))(.

الزهراء حتمل ولدها املري�ض اإىل اأبيها ليدعو له

السالم، فاحتملته فاطمة عليها  »اعتّل احلسني عليه  السالم:  املؤمنني عليه  قال أمري 
يشفيه،  أن  البنك  اهلل  ادُع  اهلل  رسول  يا  فقالت:  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  فأتت  السالم 
فقال صىل اهلل عليه وآله: يا بنية إنَّ اهلل هو الذي وهبه لك، وهو قادر عىل أن يشفيه، فهبط 
جربئيل عليه السالم فقال: يا حممد إنَّ اهلل تعاىل جّده مل ينزل عليك سورة من القرآن إالَّ 
فيها )فاء(، وكل )فاء( من آفة ما خال احلمد فإنَّه ليس فيها )فاء(، فادُع بقدح من ماء 
فاقرأ فيه احلمد أربعني مرة، ثم صّب عليه فإنَّ اهلل يشفيه، ففعل ذلك، فعويف بإذن اهلل«)3(.

)1( املصنف - ابن أيب شيبة الكويف 1: 145.
))( الطبقات الكربى - حممد بن سعد 8: 78) - 79).

)3( الدعوات - قطب الدين الراوندي: ص 188 - 189.
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الرفق  يف  السالم  عليها  الزهراء  عن  حديثان  عرش  الثالث  الفصل  يف  سيأيت  أقول: 
بالصبي الصغري.

الهتمام بالأُمور الدينية يف الرتبية

تتأّهب  فكانت  وآله،  عليه  اهلل  صىل  املرسل  أبيها  أثر  السالم  عليها  الزهراء  اقتفت 
وكانت  اخلصوص.  وجه  عىل  القدر  ولليلة  املبارك،  رمضان  شهر  من  األواخر  للعرش 
تداوي أوالدها بقّلة الطعام وال تدع أحدًا منهم ينام يف لية القدر، فهي الليلة التي وصفها 
ا خرٌي من ألف شهر، وهي الليلة التي تتنّزل املالئكُة والروح فيها بإذن رهّبم  اهلل تعاىل بأهنَّ
الزهراء  القدر عىل حّد تعبري  ليلة  أّن املحروم هو َمن ُحرم خرَي  من كّل أمر! وال ريب 

عليها السالم.

عـن عـل عليه الّسـالم: »إنَّ رسـول اهلل صىّل اهلل عليه وآله كان يطوي فراشـه ويشـّد 
مئـزره يف العـرش األواخـر مـن شـهر رمضـان، وكان يوقظ أهلـه ليلة ثـالث وعرشين، 
وكان يـرّش وجـوه النيـام باملـاء يف تلـك الليلـة، وكانـت فاطمة عليهـا الّسـالم ال تدع 
أحـدًا مـن أهلها ينام تلـك الليلة وتداوهيـم بقّلة الطعـام وتتأّهب هلا من النهـار وتقول: 

حمـروٌم َمن ُحـرم خريها«)1(.

ت�سجيع الأطفال يف التعّلم

ُتصغي الزهراء لصغريها احلسن عليهام السالم وهو ُيلقي إليها ما يفظ من الوحي 
يف جملس جّده رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، وال خيفى ما هلذه العناية واإلصغاء من أثر 

)1( دعائم اإلسالم للمغريب 1: )8).
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كبري يف نفس الصغري الذي جيد من ُيصغي إليه وُيشّجعه عىل احلفظ واالكتساب. ونجد 
صورة ُأخرى تعرّب عن جّدية هذا االهتامم يف أنَّ الزهراء عليها السالم كانت تنقل ألمري 
الِعلم الذي كانت تسمعه من صغريها املجتبى عليه السالم،  املؤمنني عليه السالم من 

حتى سأهلا أمرُي املؤمنني أن يتخّفى يومًا يف الدار ليستمع بنفسه إىل كالم ولده املجتبى.

أبو السعادات يف الفضائل أنَّه أماله الشيخ أبو الفتوح يف مدرسة الناجية أنَّ احلسن 
بن عل عليهام السالم كان يرض جملس رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وهو ابن سبع سنني 
ه فيلقي إليها ما حفظه، فلام دخل عل عليه السالم وجد  فيسمع الوحي فيحفظه فيأيت ُأمُّ
عندها علاًم، فسأهلا عن ذلك فقالت: »من ولدك احلسن«، فتخّفى يومًا يف الدار وقد دخل 
ه من ذلك فقال:  احلسن وقد سمع الوحي فأراد أن يلقيه إليها فارتج عليه، فعجبت ُأمُّ
اه فإنَّ كبريًا يسمعني، واستامعه قد أوقفني؛ فخرج عيل فقّبله. ويف رواية:  <ال تعجبي يا أمَّ

اه قّل بيان، وكّل لسان، لعّل سّيدًا يرعان<)1(. يا أمَّ

امل�ساواة بني الأولد

يعقوب  النبي  أوالد  أنَّ  الكريم  القرآن  حّدثنا  فقد  مهم،  أمر  األوالد  بني  املساواة 
ليوسف  كادوا  م  وأهنَّ منهم،  أكثر  يوسف  يّب  أباهم  أنَّ  الحظوا  حني  كثريًا  انزعجوا 
وأمجعوا عىل قتله ليخلو هلم وجُه أبيهم، غري عاملني أنَّ تلكام الرعاية واالهتامم كانتا من 
أجل املزايا التي كان أخوهم يتمّتع هبا. ونالحظ أنَّ نبينا الكريم حّث أحد أصحابه عىل 

املواساة واملساواة بني ولديه حني رآه يقّبل أحدمها وُيعرض عن اآلخر.

نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السالم قال قال عل 

)1( مناقب آل أيب طالب - ابن شهر آشوب 3: 175.
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»أبرص رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله رجاًل له ولدان فقّبل أحدمها وترك  عليه السالم: 
اآلخر«، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: »فهاّل واسيَت بينهام«)1(.

عن أيب هريرة، قال: اصطرع احلسن واحلسني عليهام الّسالم، فقال رسول اهلل صىّل 
»إهيًا  تقول:  اهلل!  رسول  يا  الّسالم:  عليها  فاطمة  فقالت  حسن«!  »إهيًا  وآله:  عليه  اهلل 
»أقول: إهيًا حسن،  حسن وهو أكرب الغالمني«؟! فقال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: 

ويقول جربئيل: إهيًا حسني«))(.

عن الصادق، عن آبائه عليهم الّسالم، قال: »دخل النبي صىّل اهلل عليه وآله ذات ليلة 
بيت فاطمة عليها الّسالم ومعه احلسن واحلسني عليهام الّسالم، فقال هلام النبي صىّل اهلل 
عليه وآله: قوما فاصطرعا. فقاما ليصطرعا - وقد خرجت فاطمة عليها الّسالم يف بعض 
خدمتها- فدخلت فسمعت النبي صىّل اهلل عليه وآله وهو يقول: إهيًا يا حسن! شّد عىل 
الكبري عىل  أبه، واعجباه! أتشّجع هنا عىل هذا، تشّجع  يا  له:  احلسني فارصعه. فقالت 
الصغري؟ فقال هلا: يا بنية، أما ترضني أن أقول أنا: يا حسن، شّد عىل احلسني فارصعه، 

وهذا حبيبي جربئيل يقول: يا حسني! شّد عىل احلسن فارصعه«)3(.

ونالحـظ يف حديـث آخـر أنَّ الزهراء عليها السـالم سـاوت بني ولدهيـا فحّلت كل 
واحـد منهـام بقلـب )أي سـوار( من فّضة. قـال ابن األثـري يف النهاية يف بـاب القاف مع 
الـالم:... ويف حديـث ثوبان: »إِنَّ فاطمة عليها الّسـالم حّلت احلسـن واحلسـني عليهام 

الّسـالم بقلبني مـن فضة«)4(.

)1( بحار األنوار - العالمة املجليس 101: 97.
))( األمايل للطوس ): 7)1.

)3( بحار األنوار 100: 189 /ح 1، عن األمايل.
)4( النهاية البن األثري 3: 98.
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أخرج ابن األثري عن أيب داود الطياليس حدثنا أبو عمر بن ثابت بن املقدام عن أبيه 
عندنا  فبات  )وآله(وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  زارنا  عل:  قال  قال  فاختة  أيب  عن 
واحلسن واحلسني نائامن، فاستسقى احلسن فقام رسول اهلل صىل اهلل عليه )وآله( وسلم 
إىل قربة لنا فجعل يعرصها يف القدح ثم جاء يسقيه فتناوله احلسني ليرشب، فمنعه رسول 
إليك!  أحبهام  كَأنَّه  اهلل  يا رسول  فقيل:  باحلسن،  وبدأ  )وآله( وسلم  عليه  اهلل  اهلل صىل 
فقال: »ال، ولكنه استسقى أول مرة. ثم قال رسول اهلل صىل اهلل عليه )وآله( وسلم: يا 

فاطمة إنِّ وإياك وهذان وهذا الراقد - يعني عليًا - يف مكان واحد يوم القيامة«)1(.

الزهراء عليها ال�سالم تطلب من اأبيها اأن ينحل ولديها من خ�ساله
ويف مشهد آخر نجد الزهراء عليها السالم حريصة عىل تطبيق املساواة بني أوالدها، 

فقد طلبت من أبيها أن يورث كاًل منهام شيئًا من خصاله. 

فقد روي أنَّه أتت فاطمة بابنيها احلسن واحلسني عليهام الّسالم إىل رسول اهلل صىّل 
اهلل عليه وآله يف شكواه التي تويف فيها، فقالت: »يا رسول اهلل، هذان ابناك وّرثهام شيئًا«. 

فقال: »أما احلسن فإنَّ له هديي وسؤددي، وأما احلسني فإنَّ له جودي وشجاعتي«))(.

ويف ربيع األبرار:... جاءت فاطمة عليها الّسالم بابنيها إىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه 
»فداك أبوك، ما ألبيك مال فينحلهام«. ثم  »يا رسول اهلل، أنحلهام«. قال:  وآله فقالت: 
»أما ابني هذا فنحلته  أخذ احلسن عليه الّسالم فقّبله وأجلسه عىل فخذه اليمنى وقال: 
وقال:  اليرسى  فخذه  عىل  ووضعه  فقّبله  الّسالم  عليه  احلسني  وأخذ  وهيبتي«،  ُخلقي 

»نحلته شجاعتي وجودي«)3(.

)1( أسد الغابة 5: 69).
))( اإلرشاد للمفيد ): 7.

)3( ربيع األبرار للزخمرشي 3: 538.
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وعن زينب بنت أيب رافع: أنَّ فاطمة عليها الّسالم أتت بابنيها احلسن واحلسني عليهام 
الّسالم إىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وقالت: »انحل ابنّي هذين يا رسول اهلل«- ويف 
رواية: هذان ابناك، فوّرثهام شيئًا-. فقال: »أما احلسن عليه الّسالم فله هيبتي وسؤددي، 

وأما احلسني عليه الّسالم فإنَّ له جرأيت وجودي«.

ويف كتاب آخر: إنَّ فاطمة عليها الّسالم قالت: »رضيت يا رسول اهلل«)1(.

مداراة ال�سغار واإظهار املحبة لهم

عن أيب هريرة، قال: وقف رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله عىل بيت فاطمة عليها الّسالم 
الّسالم. فقال له رسول اهلل صىّل اهلل عليه  إليه احلسن أو احلسني عليهام  فسّلم، فخرج 
وآله: »إرق بأبيك؛ أنت عني بّقة؛ )و( أخذ بإصبعيه فرقى عىل عاتقه. ثم خرج اآلخر- 
احلسن أو احلسني عليهام الّسالم- مرتفعة إحدى عينيه. فقال له رسول اهلل صىّل اهلل عليه 
وأخذ  اآلخر؛  عاتقه  فاستوى عىل  بإصبعيه  أخذ  )و(  البّقة  أنت عني  بك،  مرحبًا  وآله: 
إنِّ  اللهم  قال:  ثم  فيه،  أفوامها عىل  بأقفيتهام حتى وضع  وآله  اهلل عليه  اهلل صىّل  رسول 

أحّبهام فأحّبهام وأحّب من حيبهام«))(.

قال: سئل  مالك،  بن  أنس  إىل  يسنده  يرفعه عمن  صحيحه،  يف  الرتمذي  روى عن 
رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله: أّي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: »احلسن واحلسني عليهام 

الّسالم«. وكان يقول لفاطمة عليها الّسالم: »ادعي يل ابنّي؛ فيشّمهام ويضّمهام إليه«)3(.

)1( املناقب البن شهر آشوب 3: 396؛ املعجم الكبري للطرباين )): 3)4.
))( املعجم الكبري 3: 49 /ح )65).

)3( سنن الرتمذي 5: 3)3 /ح3861.
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الت�سابي لل�سغار

أوارص  وتوّثق  لصغاره  األب  حتّبب  التي  األُمور  من  ومالعبتهم  للصغار  التصايب 
املحّبة والتفاهم بينهم، ويف احلديث الرشيف عن النبي صىل اهلل عليه وآله »َمن كان له 
صبي فليتصابى له«)1(؛ وقد روى ابن املغازيل عن جابر قال: دخلت عىل النبي واحلسن 
واحلسني عىل ظهره ويقول: »نِعم اجلمل مجلكام، ونعم العدالن أنتام«))(. وروى ابن شهر 
آشوب عن ابن نجيح قال: كان احلسن واحلسني يركبان ظهر النبي ويقوالن: حل حل، 
»نِعم اجلمل مجلكام«. وأخرج ابن شهر آشوب عن السمعاين يف الفضائل عن  ويقول: 
أسلم مويل عمر عن عمر بن اخلطاب قال: رأيت احلسن واحلسني عىل عاتقي رسول 
اهلل، فقلت: نِعم الفرس لكام، فقال رسول اهلل: »ونعم الفارسان مها«.)3( وكانت الزهراء 

عليها السالم - تنقز احلسن بن عل وتقول »بأيب شبه النبي * ليس شبيهًا بعيل«)4(.

الزهراء عليها ال�سالم مت�سغ الطعام لأطفالها ال�سغار 

يتاج الطفل بعد فرتة إىل رفد حليب األم بأنواع أخرى من الطعام، لسد ّ احتياجات 
وكانت  الفطام،  مرحلة  إىل  الطفل  إليصال  ومتهيدًا  النمّو،  فرتة  خالل  املتزايدة  البدن 
الزهراء عليها السالم ترعى أوالدها، حتى إهنا مل تنقطع عن رعايتهم خالل شهر رمضان 
املبارك، حيث كانت متضغ الطعام وتلقمه لصغريها دون أن تبتلع منه شيئًا بطبيعة احلال.

أخرج الفيض الكاشاين عن الكليني يف الكايف، عن أيب عبد اهللَّ عليه الّسالم قال:»... 

)1( اجلامع الصغري للسيوطي ): 639 /ح 8975.
))( مناقب ابن املغازيل: ص304 /ح381.

)3( مناقب آل أيب طالب 3: 158.
)4( تاريخ مدينة دمشق 13: 176.
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بأس،  ال  قال:  وتطعمه؟  اخلبز  فتمضغ  صائمة  وهي  الصبي  هلا  يكون  املرأة  عن  وُسئل 
والطري إن كان هلا«.)1(

قال:  السالم  عليه  اهلل  عبد  أيب  عن  صدقة،  بن  مسعدة  عن  بإسناده  الكليني  وروى 
»إن فاطمة صلوات اهلل عليها كانت متضغ للحسن ثم للحسني صلوات اهلل عليهام وهي 

صائمة يف شهر رمضان«))(.

الزهراء عليها ال�سالم تعّلم �سغارها مداراة املري�ض
أحّست  فلاّم  مرض،  حني  اهلل  رسول  السالم  عليهم  احلسنان  ومعها  الزهراء  عادت 
الزهراء عليها السالم أنَّ رسول اهلل يتاج إىل الراحة، ألنَّه مل يستفق حني غمز احلسنان بدنه 
الرشيف، بادرت إىل اخلروج ووعدت احلسنني أن يعودا لزيارة جّدمها حني يفيق من نومه. 

قال عل بن احلسني عليه الّسالم: »مرض النبي صىّل اهلل عليه وآله املرضة التي عويف 
منها، فعادته فاطمة سيدة النساء عليها الّسالم ومعها احلسن واحلسني عليهام الّسالم، قد 
اليمنى، وأخذت احلسني عليه الّسالم بيدها اليرسى  أخذت احلسن عليه الّسالم بيدها 
ومها يمشيان وفاطمة عليها الّسالم بينهام حتى دخلوا منزل عائشة. فقعد احلسن )عليه 
عىل  السالم  عليه  واحلسني  األيمن،  وآله  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  جانب  عىل  السالم( 
جانب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله األيرس. فأقبال يغمزان ما بينهام من بدن رسول اهلل 
النبي صىّل اهلل عليه وآله من نومه. فقالت فاطمة للحسن  أفاق  صىّل اهلل عليه وآله، فام 
حتى  ودعاه  هذه  ساعتكام  فانرصفا  أغفى،  جّدكام  إنَّ  حبيبّي،  الّسالم:  عليهم  واحلسني 

يفيق وترجعان إليه« - احلديث)3(.
)1( الوايف: 11: 199/ ح 10684.

))( الكايف 4: 114.
)3( أمايل الصدوق: ص 360 /ح 8 /املجلس 68.
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الزهراء عليها ال�سالم حتمي اأطفالها

روي عن علٍّ عليه الّسالم أنَّه قال: »عطش املسلمون عطشًا شديدًا. فجاءت فاطمة 
يا  فقالت:  وآله،  عليه  اهلل  النبي صىّل  إىل  الّسالم  عليهام  باحلسن واحلسني  الّسالم  عليها 
ام صغريان ال حيتمالن العطش. فدعا احلسن عليه الّسالم فأعطاه لسانه،  رسول اهلل! إنَّ

فمّصه حتى ارتوى. ثم دعا احلسني عليه الّسالم فأعطاه لسانه، فمّصه حتى ارتوى«)1(.

الزهراء عليها ال�سالم ومالعبة الأولد

مالعبة الطفل ومناغاته يف مرحلة الطفولة من األُمور التي تبعث يف نفسه الطمأنينة، 
ه. ويعترب ِحجر األمِّ هو املدرسة األُوىل التي يتلّقى فيها الطفل  وتقّوي ارتباطه العاطفّي بأمِّ
دروسه األُوىل يف احلياة، واملهد الذي تتكّون فيه شخصّيته. وَمن من الناس بإمكانه أن 
ُينكر ذكريات الطفولة ودورها يف تشكيل شخصّيته. ونشاهد أنَّ الزهراء عليها السالم 
- كام يروي أمحد يف املسند بإسناده عن ابن أيب مليكة - كانت تنقز احلسن بن عل وتقول:

ــي ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــّي))(بـــــــــــــأيب شـــــــبـــــــه الـ ــ ــ ــع ــ ــ ــس شـــبـــيـــهـــًا ب ــ ــي ــ ل

وأخرج العالمة أبو منصور عبد امللك بن حممد الثعالبي)3( أنَّ احلسن بن عل بن أيب 
ه فاطمة إذا رقصته يف صغره تقول:  طالب كانت أمُّ

أيب شــــــــــبــــــــــه  ــه بـــــــعـــــــي)4(بـــــــــــــــــــأيب  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ غــــــــري شـ

عليه  حسنًا  ابنها  ُترقص  كانت  السالم  عليها  فاطمة  أنَّ  آشوب  شهر  ابن  وأخرج 
)1( املناقب البن شهرآشوب 3: 156؛ بحار األنوار 43: 83) /ح 49.

))( مسند أمحد 6: 83). 
)3( لطائف املعارف: ص91.

)4( رشح إحقاق احلق - السيد املرعيش 11: 100.
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السالم وتقول: 

ــْن ــنأشــــــبِــــــْه أبــــــــــاَك يـــــا حـــسـ ــرسـ واخــــلــــع عــــن احلـــــق الـ

مــنــن ذا  إهلــــــــــًا  اإلحـــــــــن)1(واعـــــــبـــــــْد  ذا  تـــــــــواِل  وال 

قال املجليس يف رشح كالمها عليها السالم: )قوهلا عليها السالم: »واخلْع عن احلّق 
»احلّق بفتح احلاء فيكون كناية عن إظهار األرسار، أو بضّمها بأن يكون مجع  الرسن«: 
ُحّقة بالضم أو بالكرس وهو ما كان من اإلبل ابن ثالث سنني، فيكون كناية عن السخاء 
هلا،  تدبري  اإلبل  ترسيح  فإنَّ  باالعامل،  واالشتغال  األُمور  يف  الترصف  عن  أو  واجلود، 

وموجب لالشتغال بغريها«.))(

الدرو�ض امل�ستخل�سة: 

ال يامري أحد يف حقيقة أنَّ مصري كّل فرد من األفراد يعتمد يف جذوره عىل اخلصال 
الروحية لألفراد الذين عارشهم يف طفولته، وأنَّ لألمِّ باعتبارها أقرب الناس إىل الفرد 
دورًا مهاًم يف تعيني وتشخيص مسرية الفرد الالحقة. فمهد األمِّ وأحضاهنا واملحيط الذي 
تشّكل األمُّ أحد أركانه يعّد نقطة البداية يف سعادة الفرد أو شقائه املستقبّل. ويعترب كثري 
من علامء النفس أنَّ الطفل أشبه باملادة األولّية اللينة الطّيعة التي بإمكان األمِّ أن تصوغها 

بالطريقة التي تشاء.

ونالحظ أنَّ فاطمة الزهراء عليها السالم قد استخدمت - خالل تعاملها العاطفي 
واملنطقي مع أطفاهلا - أدوات دقيقة قام الكثري من خرباء النفس املعارصين بدراستها 

)1( مناقب آل أيب طالب - ابن شهر آشوب 3: 159.
))( بحار األنوار 43: 88).
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تربية  يف  الكبري  النجاح  هذا  أنَّ  شك  وال  نتائجها.  وصدق  بجدواها  وآمنوا  وحتليلها 
األطفال ناشىء من املعرفة العميقة الشاملة اإلسالمّية لإلنسان. وعلينا اإلذعان بأنَّ أي 
مدرسة فكرية ستكون موّفقة يف نظامها الرتبوي الذي تتبنّاه بالقدر نفسه الذي متتلكه من 
املعرفة العميقة الصائبة لإلنسان. ولذلك نجد أنَّ اإلسالم - وهو الدين اإلهلي الساموّي 
قد  واقعّية،  وأكثر  لإلنسان  أكمل  معرفة  إىل  مستندًا  تعاماًل  اإلنسان  مع  تعامل  حني   -

توّصل إىل أفضل النتائج يف نظامه الرتبوّي لألجيال التي عارصته. 

وإنَّ أحد العوامل املؤثرة يف تشكيل شخصية أبناء الزهراء عليها السالم هو العامل 
العصمة، وكان وجودها  الكريمة متتلك مقام  العائلة  األمُّ يف هذه  فقد كانت  الوراثي، 
مطهرًا من الرجس، مرّبًأ من الدنس، وقد جاءت اإلشارة إىل هذه احلقيقة يف زيارة اإلمام 
احلسني عليه السالم: )أشهد أّنك كنت نورًا يف األصالب الشاخمة واألرحام املطّهرة، مل 
اإلمام احلسني  أشار  ثياهبا(. وقد  تلبسك من مدهلامت  بأنجاسها ومل  اجلاهلّية  تنّجسك 
عليه السالم إىل هذه احلقيقة يف خطبته يوم عاشوراء، يف قوله عليه السالم »هيهات منّا 
الّذلَّة! أبى اهللُ ذلك لنا ورسوُله واملؤمنون وجدوٌد طابت وحجوٌر طُهرْت وأنوٌف محّية 
ونفوس أبّية، من أن نؤثر طاعَة اللئام عىل مصارع الكرام«. ويف احلقيقة يمكن القول أنَّ 
أنَّ عاشوراء  القول  أو  السالم،  عليها  الزهراء  تربية  نتائج  من  كانت حاصاًل  عاشوراء 

جّسدت املصادقة اإلهلّية عىل األُسلوب الرتبوي للصديقة الكربى عليها السالم.
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